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Sinopse da Linha de Produtos

Condicionadores de Sinais Universais Isolados
Isolação e conversão fáceis de quase quaisquer tensões e correntes de entrada em sinais de saída
padronizados selecionáveis.
Condicionadores de
Sinais Universais Isolados

Condicionadores
de Sinais Universais Isolados

VariTrans P 27000

VariTrans A 26000

Entrada

0 … ±0,1 mA a 0 … ±100 mA 0 … ± 20 mA
0 … ±20 mV a 0 … ±200 V
0 … ±10 V
0 … 20 mA
bipolar
4 … 20 mA
0 … 10 V
unipolar / bipolar

Classe de falhas

0,08 %

0,1 %

Tensão de teste

5 kVca

4 kVca

Isolação

1000 Vca/Vcc

1000 Vca/Vcc

Alimentação

Fonte de alimentação
com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)

Fonte de alimentação
com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)

Largura

12,5 mm

12,5 mm

Características
especiais

• Flexíveis e precisos:
480 faixas calibradas
• Resposta rápida
para controle rápido:
Frequência de corte
de 10 kHz
• Faixas de medição
customizadas mediante
solicitação
• Para medição de correntes
CC via resistores shunt,
tensões de bateria e
muitas outras correntes e
tensões

• Especificamente para isolação galvânica e conversão
precisa de sinais bipolares
• Fáceis de configurar mediante chaves DIP
• Mesmo após uma mudança de faixa, as faixas de
transmissão permanecem
calibradas e não há necessidade de reajuste.
• Conversão precisa de sinais
e alta frequência de corte
de 5 kHz (-3 dB)

Página 14

Página 22
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Condicionadores de Sinais Convencionais Isolados/
Fontes de Alimentação Repetidoras
Isolação galvânica robusta e conversão de sinais convencionais,
mesmo com altas tensões e rígidos requisitos de qualidade da conversão de sinais.
Condicionadores de Sinais
Convencionais Isolados

Condicionadores de Sinais
Convencionais Isolados

Duplicadores de Sinais
Convencionais

Fontes de Alimentação
Repetidoras

VariTrans P 15000

VariTrans A 21000

VariTrans A 20300

IsoAmp PWR A 20100

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V

4 … 20 mA

0,08 %

0,2 %

0,2 %

0,1 %

4 kVca

2,5 kVca

2,5 kVca

2,5 kVca

1000 Vca/Vcc

300 Vca/Vcc

300 Vca/Vcc

600 Vca/Vcc

Fonte de alimentação
com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)

24 … 110 Vcc /
110 … 230 Vca

24 Vcc

24 Vcc

12,5 mm

6 mm

6 mm

6 mm

• O perito em sinais conven- • O primeiro condicionador • Dobrador de sinal com en- • Fonte de alimentação
cionais com alta isolação
tradas e saídas chaveáveis
de sinais classe 6 mm com
repetidora com alojamento
calibradas
separação protetora e
compacto de 6 mm
• Conversão quase perfeita
fonte de alimentação de
para transmissores a 2
de sinais com processa• 2 saídas isoladas eletrientrada universal.
fios . Seleção de faixas
mento e transmissão de
camente, cada qual com
calibradas de sinais de
sinais analógicos
carga plena de 500 ohms
• Confiabilidade e tempo de
saída e transmissão HART
• Seleção de faixa calibrada,
operação extraordinários
• Todos os canais desacocom design especialmente plados galvanicamente
controlada digitalmente,
adaptado. MTBF: 280 anos
(isolação em 4 portas)
sem necessidade de reajuste após o chaveamento
• Com fonte de alimentação
para uso mundial

Página 28

Página 36
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Sinopse da Linha de Produtos

Isoladores Passivos de Sinais Convencionais
Isolação galvânica de sinais de corrente para evitar erros de medição.
Designs extremamente confiáveis.
Isoladores Passivos
de Sinais Convencionais

Isoladores Passivos
de Sinais Convencionais

Isoladores Passivos
de Sinais Convencionais

ProLine P 22400

IsoTrans 41

IsoTrans A 20400

Entrada

0 … 20 mA
4 … 20 mA

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 50 mA

0 … 20 mA
4 … 20 mA

Classe de falhas

0,08 %

0,02 %

0,1 %

Tensão de teste

5,4 kVca

2,5 kVca

2,5 kVca

Isolação

600 Vca/Vcc

500 Vca/Vcc

600 Vca/Vcc

Alimentação

Alimentado pela
malha de medição

Alimentado pela
malha de medição

Alimentado pela
malha de medição

Largura

12,5 mm

17,5 / 22,5 mm

6 mm

Características
especiais

Isolação por transformador
de sinais de corrente convencionais de 0(4) …20 mA
• Um ou dois canais por
instrumento
• Até SIL 3 / EN 61508 e PL c
/ e / EN 13849-1 para isolação de circuitos envolvendo segurança
• Grande confiabilidade:
MTBF de 1106 anos
• Também disponível como
divisor de sinal com 2 saídas isoladas eletricamente

Isolação por transformador
de sinais de corrente convencionais de 0(4) a 20 mA,
até 3 canais
• Extrema precisão:
Erro de transmissão de
0,02% do valor medido
• Extrema eficiência:
Baixa queda de tensão
(1,2 V)

O primeiro isolador passivo
desacoplado com função
"load stop" (opcional)
• Extremamente confiável:
MTBF: 1031 anos
• Densidade de componentes extremamente alta:
320 canais por metro de
trilho de montagem
• Excelente relação preço-desempenho

Página 54

Página 60

Página 68
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Transdutores para Alta Tensão / Shunt / CC e CA
Para medição confiável de corrente e tensão com isolação extremamente alta.

Transdutores
para Alta Tensão

Transdutores
para Alta Tensão

Transdutores
para Alta Tensão

Transdutores
para Alta Tensão

VariTrans P 29000

VariTrans P 41000

VariTrans P 42000

VariTrans P 43000

±30 mV a ±1000 V
unipolar / bipolar

±60 mV a ±100 V
unipolar / bipolar

±100 V a ±3600 V
unipolar / bipolar

±0,1 A a ±5 A
unipolar / bipolar

0,2 %

0,1 %

0,3 %

0,3 %

5,4 kVca

15 kVca

15 kVca

15 kVca

1000 Vca/Vcc

3600 Vca/Vcc

3600 Vca/Vcc

3600 Vca/Vcc

Fonte de alimentação
com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)

Fonte de alimentação
com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)

Fonte de alimentação
com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)

Fonte de alimentação
com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)

17,5 mm

22,5 mm

67,5 mm

45 mm

• Medição universal de
tensões de até 1000 V e
medição de corrente via
resistores shunt (faixas
de mV)
• Seleção de faixas calibradas
via chaves DIP atrás do
frontal
• Conversão precisa de sinais
e alta frequência de corte
de 10 kHz (-3 dB)
• Jaques de teste para medir
corrente e tensão de saída
sem desconectar os fios
• Limite ajustável para a
faixa de saída (inferior ou
superior)

• Para medir altas correntes
via resistor shunt ou para
medição universal de
tensões e correntes de alto
potencial
• Conversão precisa de sinais
e alta frequência de corte
de 5 kHz (-3 dB)
• Versões com faixas calibradas chaveáveis e versões
para faixa específica
• Alta imunidade a interferências por transientes em
modo comum: T-CMR >115
dB
• Alta precisão de medição
sem deriva a longo prazo
• Faixa de temperatura ambiente estendida de -40 a +
80 °C, mediante solicitação

• Para medição direta de
altas tensões
• Tensões de operação de
até 3600 Vca/Vcc
• Versões com faixas calibradas chaveáveis e versões para faixa específica
• Alta precisão de medição
sem deriva a longo prazo
• Conversão precisa de
sinais e alta frequência
de corte de 5 kHz (-3 dB)
• Faixa de temperatura
ambiente estendida de
-40 a + 80 °C, mediante
solicitação

• Para medição direta de
correntes de até 5 A
• Tensão de operação de até
3600 Vca/Vcc
• Versões com faixas calibradas chaveáveis e versões
para faixa específica
• Alta precisão de medição
sem deriva a longo prazo
• Conversão precisa de sinais
e alta frequência de corte
de 5 kHz (-3 dB)
• Faixa de temperatura ambiente estendida de -40 a +
80 °C, mediante solicitação

Página 74

Página 82

Página 90

Página 98
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Transdutores para Alta Tensão CA/CC
Para medições confiáveis de corrente e tensão com isolação extremamente alta
e conversão de RMS verdadeiro (valor eficaz) no transdutor
Transdutores
para Alta Tensão

Transdutores
para Alta Tensão

Transdutores
para Alta Tensão

VariTrans P 41000 TRMS

VariTrans P 42000 TRMS

VariTrans P 43000 TRMS

Entrada

±60 mV a ±100 V
unipolar / bipolar

±100 V a ±3600 V
unipolar / bipolar

±0,1 A a ±5 A
unipolar / bipolar

Classe de falhas

0,3 %

0,5 %

0,5 %

Tensão de teste

15 kVca

15 kVca

15 kVca

Isolação

3600 Vca/Vcc

3600 Vca/Vcc

3600 Vca/Vcc

Alimentação

Fonte de alimentação
com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)

Fonte de alimentação
com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)

Fonte de alimentação
com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)

Largura

22,5 mm

67,5 mm

45 mm

Características
especiais

Transdutores de alta tensão
CA/CC para medição com
RMS verdadeiro dos sinais
de entrada na faixa
de Vin = 60 mVca
a ±100 Vca
• Conversão precisa de sinais
e alta frequência de corte
de 5 kHz (-3 dB)
• Versões com faixas calibradas chaveáveis e versões
para faixa específica
• Excelentes propriedades
de transmissão:
Erro de ganho (fator de
crista ≤ 3) < 0,5 %
Erro de ganho (fator de
crista 3 …5) 1%
• Alta precisão de medição
sem deriva a longo prazo
• Faixa de temperatura ambiente estendida de -40 a
+ 80 °C, mediante solicitação

Transdutores de alta tensão CA/CC para medição
de RMS verdadeiro (valor
eficaz) de até
Vin = 3600 Vca
• Versões com faixas
calibradas chaveáveis e
versões para faixa específica
• Alta precisão de medição
sem deriva a longo prazo
• Excelentes propriedades
de transmissão:
Erro de ganho (fator de
crista ≤ 3) 0,5 %
Erro de ganho (fator de
crista 3 …5) < 1%
• Faixa de temperatura
ambiente estendida de
-40 a + 80 °C, mediante
solicitação

Transdutores de alta tensão
CA/CC para medição com
RMS verdadeiro (valor eficaz)
de entradas de corrente de
Iin = 100 mA AC a
Iin = 5 A AC
• Tensão de operação de até
3600 Vca/Vcc
• Versões com faixas calibradas chaveáveis e versões
para faixa específica
• Alta precisão de medição
sem deriva a longo prazo
• Excelentes propriedades de
transmissão:
Erro de ganho (fator de
crista ≤ 3) < 0,5 %
Erro de ganho (fator de
crista 3 …5) < 1%
• Faixa de temperatura ambiente estendida de -40 a +
80 °C, mediante solicitação

Página 114

Página 122

Página 130
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Página para Seleção de Medidores de Corrente CC
Medição de corrente
I < 100 mA

Medição de corrente
I<5A

Medição de corrente
I>5A

Medição de tensão

Tensão de trabalho
< 1000 V

VariTrans P 27000
Transmissor universal

VariTrans P 29001
Resistor shunt
maconic + isolador
shunt

VariTrans P 29001
Resistor shunt
maconic + isolador
shunt

VariTrans P 29000
Transdutor para
alta tensão

Tensão de trabalho
> 1000 V

VariTrans P 43000
Transmissor
de corrente

VariTrans P 43000
Transmissor
de corrente

VariTrans P 41000 Resistor shunt maconic +
isolador shunt

VariTrans P 42000
Transdutor
para alta tensão

Tensão de trabalho
> 2200 V

VariTrans P 43100
Transmissor
de corrente

VariTrans P 43100
Transmissor
de corrente

VariTrans P 41100
Resistor shunt
maconic + isolador
shunt

VariTrans P 42100
Transdutor para alta
tensão

Tecnologia de Interface ProLine
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Transmissores de Temperatura,
Extensômetros e Resistência
Detecção confiável de sinais dos sensores de parâmetros físicos como temperatura, curso, ângulo,
pressão ou força; flexíveis e fáceis de ajustar, para circuitos envolvendo segurança até SIL 3 e para
tarefas gerais de medição.
Transmissores
Universais

Transmissores
de Temperatura

Transmissores
de Extensômetro

Transmissores
de Resistência

PolyTrans P 32000

ThermoTrans P 32100 SensoTrans DMS P 32200 SensoTrans R P 32300

Entrada

Termômetros de resistência, extensômetros,
termopares, potenciômetros, resistores,
tensões shunt de até
± 1000 mV

Termômetros de resis- Extensômetros,
tência, termopares, re- células de carga
sistores, tensões shunt
de até ± 1000 mV

Potenciômetros
e resistores

Classe de falhas

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Tensão de teste

2,5 kVca

2,5 kVca

2,5 kVca

2,5 kVca

Isolação

300 Vca/Vcc

300 Vca/Vcc

300 Vca/Vcc

300 Vca/Vcc

Alimentação

24 Vcc

24 Vcc

24 Vcc

24 Vcc

Largura

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

Características
especiais

Transmissor universal
para temperatura,
extensômetros e
potenciômetros, em
alojamento de 6 mm
• Interface para configuração via PC
• Chaves rotativas e
DIP para configuração fácil e intuitiva
• Aprovação para circuitos de segurança
até SIL 3

Transmissor em alojamento de 6 mm para
sensores de temperatura de platina e
termopares ou para
medição de tensões
mV em shunt
• Interface para configuração via PC
• Chaves rotativas e
DIP para configuração fácil e intuitiva
• Aprovação para circuitos de segurança
até SIL 3

Transmissor em alojamento de 6 mm para células
de carga e extensômetros
(pontes completas)
• Interface para configuração via PC
• Chaves rotativas e DIP
para configuração fácil e
intuitiva
• Aprovação para circuitos
de segurança até SIL 3

Transmissores em alojamento de 6 mm para
resistores e potenciômetros
• Interface para configuração via PC
• Chaves rotativas e DIP
para configuração fácil
e intuitiva
• Aprovação para circuitos de segurança até
SIL 3

Página 144

Página 158

Página 180

Página 198
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Transmissores de Pt100
para Alta Tensão
Transmissores
de Temperatura

Transmissores
de Extensômetro

Transmissores
de Resistência

Transmissores
de Pt100

ThermoTrans A 20210 SensoTrans DMS A 20220 SensoTrans R A 20230 ProLine P 44000

ProLine P 44000

Termômetros de resistência, termopares, resistores, tensões shunt
de até ± 1000 mV

Extensômetros e
células de carga

Potenciômetros
e resistores

Termômetros de
resistência Pt100
0 … 100 °C
0 … 200 °C
0 … 300 °C

0,1 %

0,1 %

0,1 %

1 K (tipicamente 0,5 K) 1 K (tipicamente 0,5 K)

2,5 kVca

2,5 kVca

2,5 kVca

15 kVca

10 kVca

300 Vca/Vcc

300 Vca/Vcc

300 Vca/Vcc

6,6 kVca/Vcc

2 kVca/Vcc

24 Vcc

24 Vcc

24 Vcc

Fonte de alimentação Fonte de alimentação
com entrada universal com entrada universal
(20 a 253 Vca/Vcc)
(20 a 253 Vca/Vcc)

6 mm

6 mm

6 mm

67,5 mm

22,5 mm

Transmissor em
alojamento de 6 mm
para sensores de
temperatura de platina
e termopares ou para
medição de tensões
mV em shunt
• Chaves rotativas e DIP
para configuração
fácil e intuitiva

Transmissor em alojamento de 6 mm para células
de carga e extensômetros
(pontes completas)
• Chaves rotativas e DIP
para configuração fácil e
intuitiva

Transmissores em alojamento de 6 mm para
resistores e potenciômetros
• Chaves rotativas e
DIP para configuração fácil e intuitiva

Transmissor para monitoração de temperatura de enrolamentos
de motores de alta
tensão
• Isolação básica de
6,6 kV para "termômetros de nicho"
em motores de alta
tensão de até 11 kV
• Conexões com 2, 3
ou 4 fios

Transmissor para monitoração de temperatura de enrolamentos
de motores de alta
tensão
• Isolação básica de
2 kV para "termômetros de nicho"
em motores de alta
tensão de até 3 kV
• Conexões com 2, 3
ou 4 fios

Página 170

Página 190

Página 208

Página 138
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Isoladores de Sinais Convencionais/
Fontes de Alimentação Repetidoras
Isolação de sinais de processo entre área classificada e área segura
e alimentação procedentes de sensores a 2 fios em Zona ATEX 1.
Isoladores Passivos de
Sinais Convencionais

Fontes de Alimentação
Repetidoras

Fontes de Alimentação
Passivas

IsoTrans 36/37

WG 21

WG 25

Entrada

0 … 20 mA
4 … 20 mA

4 … 20 mA

Classe de falha

0,2 %

0,1 %

0,2 %

Tensão de teste

10 kVca

4 kVca

4,4 kVca/Vcc

Isolação

3600 Vca/Vcc

1000 Vca/Vcc

1000 Vca/Vcc

Alimentação

Alimentados pela
malha de medição

24 Vca, 110/115 Vca,
220/230 Vca

Alimentadas
pela malha de medição

Largura

22,5 mm

22,5 mm

22,5 mm

Características
especiais

• Isolador de entrada e saída para
isolação área classificada/área
segura de sinais de 20 mA em
controle de processo
• Transmissão precisa de sinal
com notável formação de pulsos
• Isolação extremamente alta,
tensão de teste de até 10 kV
• Transmissão de sinais HART
• Máxima confiabilidade:
sem custos de reparos e falhas

• Fonte de alimentação
repetidora para sensores a
2 fios em áreas classificadas
via sinal de 4 a 20 mA
• Separação área classificada/
área segura
• Isolação galvânica de alta
qualidade entre a malha de
corrente e o sinal de saída
para o controlador/sistema
de controle de processo
• Transmissão precisa do
sinal de corrente
• Transmissão de sinais HART
• Máxima confiabilidade:
sem custos de reparos e
falhas

• Fonte de alimentação
repetidora para sensores a
2 fios em áreas classificadas
via sinal de 4 a 20 mA
• Separação área classificada/
área segura
• Isolação galvânica de alta
qualidade entre a malha de
corrente e o sinal de saída
para o controlador/sistema
de controle de processo
• Transmissão precisa do
sinal de corrente
• Transmissão de sinais HART
• Máxima confiabilidade:
sem custos de reparos e
falhas

Página 222

Página 230

Página 236
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Transmissores de Temperatura
Medição de temperatura com sensores
em Zona ATEX 1/0 e com alta isolação.
Transmissores
de Temperatura

Transmissores
de Temperatura

ThermoTrans 205/206

ProLine

Termômetros
de resistência

Termopares

0,1 %

0,1 %

4 kVca

4 kVca

1000 Vca/Vcc

1000 Vca/Vcc

24 Vca, 24 Vcc, 110/115 Vca,
220/230 Vca

24 Vca, 24 Vcc, 110/115 Vca,
220/230 Vca

22,5 mm

22,5 mm

Transmissor de temperatura
para sensores de platina/
níquel, resistores e poten
ciômetros
• Separação protetora e alta
isolação entre a entrada, a
saída e a alimentação
• Máxima confiabilidade:
sem custos de reparos e
falhas

Transmissor de temperatura
para termopares comuns e
para medição de tensão mV
• Separação protetora e alta
isolação entre a entrada, a
saída e a alimentação
• Máxima confiabilidade:
sem custos de reparos e
falhas

Página 244

Página 252
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Condicionadores de
Sinais Universais Isolados

VariTrans P 27000
O “multimedidor” entre os condicionadores de sinais.
Com 480 faixas calibradas e fonte de alimentação com entrada universal.
A fonte de alimentação para todas
as tensões de alimentação comuns
(20 a 253 Vca/Vcc) oferece a máxima
flexibilidade.
Para facilitar ainda mais a configuração das faixas de entrada e saída,
oferecemos gratuitamente o software
VariSoft para apoio ao usuário.
O VariSoft mostra as posições corretas
das chaves DIP ao introduzir as faixas
de entrada e saída e tem a opção de
impressão para gerar documentação.
O VariSoft pode ser baixado gratuitamente de nosso site na Internet.

A Tarefa
Uma grande variedade de sinais de
medição precisa ser isolada galva
nicamente e então convertida em
sinais padronizados. Isso se aplica
a quaisquer sinais de entrada: de
±20 mV a ±200 V de ±0,1 mA a
±100 mA
O Problema
As diversidades de tarefas exigem
muitos instrumentos diferentes.
A Solução
Devido ao chaveamento de faixas de
entradas e saídas calibradas através
de chaves DIP, os condicionadores de
sinais universais VariTrans A 27000
podem ser usados sem reajustes
complicados. Como o chaveamento
ocorre sem equipamentos caros e não
confiáveis, os instrumentos podem
também ser ajustados no próprio local
de instalação.
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O Alojamento
Medindo apenas 12,5 mm de largura,
o alojamento modular com terminais
parafuso plugáveis simplifica e agiliza
a pré-fiação e a montagem.
Alojamentos com terminais parafuso
fixos são também disponíveis para
cargas mecânicas extremamente altas.
O alojamento de fácil abertura simplifica os ajustes das faixas de entrada e saída e oferece uma boa proteção contra
contatos e ajustes não intencionais.

VariTrans P 27000

VariTrans P 27000

As Vantagens
A transmissão analógica do sinal de
medição com isolação por transformador e a seleção de faixas controlada
digitalmente garantem uma transmissão de sinal quase perfeita:
– Erro de ganho de apenas 0,08 %
– Excelente formação de pulsos
– Onda residual extremamente baixa
– Máxima estabilidade e confiabilidade a longo prazo

A Tecnologia
O microcontrolador monitora os
ajustes do elemento de controle e
controla a seleção de faixas calibradas. Interferências na transmissão do
sinal – devido à resistência do contato
da chave de faixa, por exemplo – são
eliminadas dessa maneira.

Graças às fontes de alimentação Vari
Power, os instrumentos podem ser
usados no mundo todo com praticamente todas as redes elétricas.
O consumo de energia extremamente baixo e o consequente
autoaquecimento mínimo aumenta
significativamente a confiabilidade do
instrumento.
O resultado: garantia de 5 anos.

Características
–– Flexíveis e extremamente
precisos
Seleção de faixas calibradas sem
necessidade de ajustes manuais
complicados.
–– Fonte de alimentação
com entrada universal
VariPower 20 … 253 Vca/Vcc
–– Design compacto
Alojamento modular de 12,5 mm;
até 80 isoladores ativos por metro
de trilho de montagem.
–– Configuração rápida e fácil
O alojamento pode ser aberto
com facilidade

–– Máxima exatidão
–– Relatório de teste específico
Seguindo a norma EN 10204 2.2

Garantia
5 ANOS !

–– Separação protetora
Conforme norma EN 61010.
Proteção contra tensões inaceitavelmente altas (por exemplo, com medições em shunt de altos potenciais
ou em sistemas trifásicos)
–– Máxima confiabilidade
Sem custos com falhas e reparos
–– 5 anos de garantia

–– Terminais parafuso plugáveis
Fiação no gabinete e montagem
simples e rápidas
–– Separação de 3 portas
Proteção contra medições incorretas
ou danos

VariTrans P 27000
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Condicionadores de
Sinais Universais Isolados

Linha de Produtos
Instrumento

VariTrans P 27000
Entrada e saída ajustáveis

Entrada

Saída

0 … ± 20 mV/200 V

0 … 20 mA

0 … ± 0,1 mA/100 mA

4 … 20 mA

N.º de Referência

N.º de Referência

com terminais
parafuso plugáveis

com terminais
parafuso fixos

P 27000 H1

P 27000 F1

0 … 10 V
0 … ± 10 V
0 … ± 20 mA
VariTrans P 27000
com configuração fixa

0 … ± 20 mA
0 … ± 20 mA
0 … ± 60 mV
0 … 60 mV
0 … ± 60 mV
0 … ± 150 mV
0 … 150 mV
0 … ± 150 mV
0 … ± 300 mV
0 … 300 mV
0 … ± 300 mV
0 … ± 500 mV
0 … 500 mV
0 … ± 500 mV
0…±1V
0…1V
0…±1V
0 … ± 10 V
0 … ± 10 V

0 … ± 20 mA
0 … ± 10 V
0 … ± 20 mA
4 … 20 mA
0 … ± 10 V
0 … ± 20 mA
4 … 20 mA
0 … ± 10 V
0 … ± 20 mA
4 … 20 mA
0 … ± 10 V
0 … ± 20 mA
4 … 20 mA
0 … ± 10 V
0 … ± 20 mA
4 … 20 mA
0 … ± 10 V
0 … ± 20 mA
0 … ± 10 V

P 27016 H1
P 27018 H1
P 27056 H1
P 27057 H1
P 27058 H1
P 27066 H1
P 27067 H1
P 27068 H1
P 27076 H1
P 27077 H1
P 27078 H1
P 27086 H1
P 27087 H1
P 27088 H1
P 27096 H1
P 27097 H1
P 27098 H1
P 27036 H1
P 27038 H1

P 27016 F1
P 27018 F1
P 27056 F1
P 27057 F1
P 27058 F1
P 27066 F1
P 27067 F1
P 27068 F1
P 27076 F1
P 27077 F1
P 27078 F1
P 27086 F1
P 27087 F1
P 27088 F1
P 27096 F1
P 27097 F1
P 27098 F1
P 27036 F1
P 27038 F1

VariTrans P 27000
com configuração fixa
para requisitos do cliente

0…±1V

0 … ± 10 V

P 27000 H1-nnnn

P 27000 F1-nnnn

N.º de Referência

N.º de Referência

Acessórios
VariSoft SW 108

Ferramenta de ajuste para os condicionadores de sinais SW 108
universais VariTrans P 27000

SW 108

Alimentação
20 … 253 Vca/Vcc
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Especificações
Dados de entrada
Entradas

P 27000 H1/F1:
Default ±10 V
Tensão 		Configurável de 20 mV a 200 V e chaveável em incrementos calibrados de
60 mV, 100 mV, 150 mV, 300 mV, 500 mV, 1 V, 5 V, 10 V, 100 V,
unipolar/bipolar
Corrente 		Configurável de 0,1 mA a 100 mA chaveável em incrementos calibrados
de 1 mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA, 50 mA, unipolar/bipolar e 4 … 20 mA 1)

Resistência da entrada

Entrada de corrente
		
Entrada de tensão

Capacidade de sobrecarga

Entrada de corrente
Faixas ≤ 5 mA
≤ 100 mA
		
Faixas > 5 mA
≤ 300 mA
Entrada de tensão
Faixas ≤ 500 mA
Limitadas em 36 V por diodo supressor,
				
corrente constante máx. admissível ≤ 20 mA
		
Faixas > 500 mV 	Limitadas por diodo supressor de 250 V,
corrente constante máx. admissível ≤ 3 mA

Faixas ≤ 5 mA
Faixas > 5 mA
aprox. 1 Mohm

aprox. 100 ohms
aprox. 5 ohms

Dados de saída
Saída

P 27000 H1/F1: Default ±10 V
20 mA, 5 V, 10 V unipolar/bipolar e chaveamento calibrado entre 4 … 20 mA, 1 … 5 V e 2 … 10 V

Offset

-100 %, -50 %, 0 %, 50 %, 100 % do span da faixa de saída selecionada, chaveamento calibrado

Carga

com corrente de saída
com tensão de saída

Offset

20 µA ou 10 mV

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

≤ 12 V (600 ohms a 20 mA)
≤10 mA (≥ 1 kohm a 10 V) 2)

Comportamento
de transmissão
Faixa de ajuste
potenciômetro de ZERO

± 25 % do span da faixa de saída selecionada

Faixa de ajuste
potenciômetro de SPAN

0,33 … 3,30 x valor final da faixa de entrada selecionada (máx. Vin = 200 V)

Erro de ganho

<0,8 % do valor medido (CC)

Frequência de corte

P 27000 H1/F1: > 10 kHz, < 10 Hz, chaveável -3 dB, modelos com faixa fixa > 10 kHz, -3 dB

Tempo de resposta T90

Aprox. 70 µs com frequência de corte de 10 kHz ajustada

Coeficiente de

temperatura3)

< 0,005 %/K no fim de escala (temperatura de referência 23 °C)

Alimentação
Alimentação

VariTrans P 27000

20 … 253 Vca/Vcc; CA 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA; CC aprox. 0,9 W
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Especificações (continuação)
Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

5 kVca entre entrada e saída; 4 kVca entre saída e alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)

1000 Vca/Vcc com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2 conforme norma EN 61010-1.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2:
até 600 Vca/Vcc entre entrada e saída
até 300 Vca/Vcc entre saída alimentação
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Proteção contra explosão

Europa: II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
EUA: Class I Div.2 GRP A,B,C,D T4 Class I Zone 2 AEx nA IIC T4
Canadá: Class I Zone 2 Ex nA IIC T4 XClass I Div.2 GRP A,B,C,D T4

Normas e aprovações
Resistência a surtos

5 kV 1,2/50 µs conforme norma IEC 255-4

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)4)

EN 61326

Aprovações

CUL:
Norma:
GL:
KTA:

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

cULus Listed, File No. E340287, E308146, E340288
UL 61010-1 e CAN/CSA C22.2 No. 61010-1
No. 42843-02 HH
3507 não em combinação com proteção contra explosão

Outros dados
MTBF5)

Aprox. 76 anos

Temperatura ambiente

Operação: 		
Transporte e armazenamento:

Condições ambientais

Uso interno 6) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 7)

Design

Alojamento modular de 12,5 mm de largura (ver outras medidas nos desenhos dimensionais),
Conexão: terminais parafuso plugáveis H1; terminais parafuso fixos F1
Bitola máx. dos condutores 2,5 mm2
Conexão multifios máx. 1 mm2 (dois fios com o mesmo diâmetro)

Torque de aperto

0,7 Nm

Montagem

Trava metálica para fixação em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Peso

Aprox. 150 g

–10 … +70 °C
-40 … +85 °C

Entrada de 4 … 20 mA: chaveamento com offset não calibrado
Carga maior mediante encomenda.
3) CT médio na faixa de temperatura de operação especificada – 10 … +70 °C
4) Com interferência pode haver pequenos desvios.
5) Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) de acordo com a norma EN 61709 (SN 29500).
Condições: Operação estacionária em ambientes bem conservados, temperatura ambiente média de 40 °C, sem ventilação, operação contínua
6) Operação estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
7) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
1)
2)
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Diagrama de Blocos
V > 500 mV +
250 V

V ≤ 500 mV/
+
l ≤ 5 mA
l > 5 mA

Z*

500 pF
C 1 nF

1 nF

+

Z 15 V

+
Saída
–

1 nF
–
Entrada
*Z
36 V ≤ 500 mV
6,8 V ≤ 5 mA
Alimentação 20 … 253 Vca/Vcc

Aplicações Típicas
Isolação de potencial
Para acoplamento seguro dos sinais de medição à eletrônica de processamento
Transmissor
p. ex.,
min–1

VariTrans P 27000
±10 V

±10 V

por exemplo, CLP, SCP

Alimentação

Conversão de sinais ou ajuste de faixa
Para converter sinais de medição arbitrários em sinais convencionais de 10 V ou 20 mA
VariTrans P 27000
± 20 mV a ± 200 V,
± 0,1 mA a ± 100 mA

0 … 10 V, 0/4 … 20 mA
0 … ± 10 V, 0 … ± 20 mA

Alimentação

VariTrans P 27000
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Aplicações Típicas (continuação)
Medição simples em shunt
Por exemplo, incluindo quaisquer valores para faixas de sobrecarga
VariTrans P 27000
p. ex., 1000 A/
60 mV

± 90 mV (com 50 %
de sobrecarga)

± 20 mA

p. ex., SCP, sala de controle, painel de controle

Alimentação

Isolação de potencial
Para conexão segura dos sinais de medição à eletrônica de processamento
Saída de corrente

VariTrans P 27000

± 20 mA
carga máx. 50 ohms

± 20 mA
carga máx. 600 ohms

Alimentação
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
Alojamento com terminais parafuso plugáveis
12,5

111

99

Terminais
plugáveis

Trava metálica para fixação ao trilho DIN

Arranjo de terminais
1 Entrada
+ corrente > 5 mA
2 Entrada
+ corrente ≤ 5 mA, tensão ≤ 500 mV
3 Entrada
+ tensão > 500 mV
4 Entrada
–
5 Saída
+
6 Saída
–
7 Alimentação CA/CC
8 Alimentação CA/CC

Alojamento com terminais parafuso fixos

12,5

111

Bitola máx. dos condutores: 2,5 mm2
Conexão multifios: 1 mm2 máx.
(dois fios com o mesmo diâmetro)
99

Terminais
fixos

Trava metálica para fixação ao trilho DIN

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans P 27000
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VariTrans A 26000
O especialista em ±10 V e ±20 mA.
Com seleção de faixas calibradas e fonte de alimentação de entrada universal.
O Alojamento
Medindo apenas 12,5 mm de largura,
o alojamento modular com terminais
parafuso plugáveis simplifica e agiliza
a pré-fiação e a montagem. Alojamentos com terminais parafuso fixos
são também disponíveis para cargas
mecânicas extremamente altas.
O alojamento de fácil abertura simplifica a configuração das faixas de entrada
e saída e proporciona boa proteção
contra contatos e ajustes não intencionais.

A Tarefa
Transmissão e conversão de sinais
convencionais bipolares de 0 …
±20 mA e 0 … ±10 V, usados frequentemente na indústria para, por
exemplo, monitoração de velocidade
com tacogerador.
Os Problemas
Erros de medição ocorrem devido a
diferenças de potencial quando os
sinais de medição bipolares são transmitidos. Além disso, o casamento de
sinais antigamente exigia calibração
dos isoladores.
A Solução
A Knick oferece soluções sob medida.
Graças à seleção calibrada dos parâmetros de entrada e saída mediante
chaves DIP, os condicionadores de
sinais universais VariTrans A 26000
podem ser usados sem reajustes
complicados. A fonte de alimentação
para todas as tensões de alimentação
comuns (20 a 253 Vca/Vcc) oferece a
máxima flexibilidade.
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As Vantagens
A transmissão analógica do sinal de
medição com isolação por transformador e a seleção de faixas controlada
digitalmente garante uma excelente
transmissão do sinal.
– Erro de ganho de apenas 0,1%
– Excelente formação de pulsos
– Onda residual extremamente baixa
– Máxima estabilidade e confiabilidade a longo prazo
A Tecnologia
O microcontrolador monitora os
ajustes do elemento de controle e
controla a seleção de faixas calibradas. Interferências na transmissão do
sinal – devido à resistência do contato
da chave de faixa, por exemplo – são
eliminadas desta maneira.
Graças à fonte de alimentação
VariPower, os instrumentos podem ser
usados no mundo todo com praticamente todas as redes elétricas. O consumo de energia extremamente baixo
e o consequente autoaquecimento
mínimo aumenta significativamente a
confiabilidade do instrumento.
O resultado: garantia de 5 anos.

VariTrans A 26000

VariTrans A 26000

Características
–– Flexíveis e extremamente
precisos
Seleção de faixas calibradas sem
necessidade de ajustes manuais
complicados

–– Separação de 3 portas
Proteção contra medições incorretas
ou danos

–– Fonte de alimentação
de entrada universal
VariPower 20 … 253 Vca/Vcc

–– Relatório de teste específico
Seguindo a norma EN 10204 2.2

–– Design compacto
Alojamento modular de 12,5 mm;
até 80 isoladores ativos por metro
de trilho de montagem.
–– Configuração rápida e fácil
O alojamento pode ser aberto
com facilidade

Garantia
5 ANOS !

–– Máxima exatidão

–– Separação protetora
conforme norma EN 61140, proteção contra tensões não permitidas
–– Máxima confiabilidade
Sem custos com falhas e reparos
–– 5 anos de garantia

–– Terminais parafuso plugáveis
Fiação no gabinete e montagem
simples e rápidas

VariTrans A 26000
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Linha de Produtos
Instrumento

Entrada

Saída

VariTrans A 26000
com chaveamento calibrado
de entradas e saídas

0 … ±20 mA

0 … ±20 mA

0 … ±10 V

0 … ±10 V

VariTrans A 26000 com
configuração fixa

0 … ±20 mA
0 … ±20 mA
0 … ±10 V
0 … ±10 V

0 … ±20 mA
0 … ±10 V
0 … ±20 mA
0 … ±10 V

N.º de Referência

N.º de Referência

com terminal
parafuso plugável

com terminal
parafuso fixo

A 26000 H1

A 26000 F1

A 26016 H1
A 26018 H1
A 26036 H1
A 26038 H1

A 26016 F1
A 26018 F1
A 26036 F1
A 26038 F1

Alimentação
20 … 253 Vca/Vcc

Especificações
Dados de entrada
Entradas

0 … ±20 mA
0 … ±10 V 		

terminais selecionáveis / chaveável (default ±10 V)
ou configuração fixa (ver linha de produtos)

Resistência da entrada

Entrada de corrente
Entrada de tensão

queda de tensão de aprox. 250 mV a 20 mA
aprox. 1 Mohm

Capacidade de sobrecarga

Entrada de corrente
≤ 300 mA
Entrada de tensão	tensão limitada em 30 V por diodo supressor,
corrente constante máx. admissível: 30 mA

Dados de saída
Saídas

0 … ±20 mA		
0 … ±10 V 		

terminais selecionáveis / chaveável (default ±10 V)
ou configuração fixa (ver linha de produtos)

Carga

Com corrente de saída
Com tensão de saída

≤ 10 V (500 ohms a 20 mA)
≤ 10 mA (1 kohm a 10 V)1)

Offset

20 µA ou 10 mV

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

Comportamento
de transmissão
Erro de ganho

< 0,1 % do valor medido (CC)

Frequência de corte

> 5 kHz, –3 dB

Coeficiente de temperatura2)

0,0075 %/K no fim de escala (temperatura de referência 23 °C)

Tempo de resposta T90

Aprox. 140 µs
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Especificações (continuação)

Alimentação
Alimentação

20 … 253 Vca/Vcc
		

CA 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA
CC aprox. 0,9 W

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

4 kVca entre entrada, saída e alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)

1000 Vca/Vcc com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2 conforme norma EN 61010-1.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada de acordo com a norma EN
61010-1. Tensões de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria de
sobretensão II e grau de poluição 2.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Resistência a surtos

5 kV 1,2/50 µs conforme norma IEC 255-4

Compat. eletromagnética (EMC)3)

EN 61326

Aprovações

CUL:
GL:

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Arquivo Nº E216767, Normas UL 61010-1, CSA-C 22.2-95, No. 10101-1
No. 14593-99 HH

Outros dados
MTBF4)

Aprox. 91 anos

Temperatura ambiente

Operação: 			
Transporte e armazenamento:

Condições ambientais

Uso interno 5) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 6)

Design

Alojamento modular de 12,5 mm de largura (ver outras medidas nos desenhos dimensionais),
terminais parafuso plugáveis: Tipo H1; terminais parafuso fixos: Tipo F1
Conexão: terminais parafuso plugáveis: H1; terminais parafuso fixos: F1
Bitola máx. dos condutores: 2,5 mm2;
Conexão multifios máx. 1 mm2 (dois fios com o mesmo diâmetro)

Torque de aperto

0,7 Nm

Nível de proteção

IP 20

Montagem

Trava metálica para fixação em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Peso

Aprox. 150 g

–10 … +70 °C
–40 … +85 °C

Para carga mais elevada, consulte a Knick.
2) CT médio na faixa de temperatura de operação especificada – 10 … +70 °C
3) Com interferência pode haver pequenos desvios.
4) Tempo médio entre falhas (MTBF) de acordo com a norma EN 61709 (SN 29500).
Condições: operação estacionária em salas bem conservadas, temperatura ambiente média de 40 °C, sem ventilação, operação contínua
5) Operação estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
6) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
1)

VariTrans A 26000
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Diagrama de Blocos
+
Entrada de
tensão
Entrada de
corrente
+

C 1 nF
Z 30 V

C 1 nF

Z 18 V

+
Saída

C 1 nF

-

Alimentação 20 … 253 Vca/Vcc

Aplicações Típicas
Isolação de potencial
Para conexão segura dos sinais de medição à eletrônica de processamento.
Tacogerador
p. ex.,
min–1

VariTrans A 26000

±10 V

±10 V

p. ex., controle de velocidade

Alimentação

Conversão de sinal
Para converter sinais de tensão em sinais de corrente
(por exemplo, para transmissão de sinal livre de interferências em longas distâncias).
Tacogerador
p. ex.,
min–1

VariTrans A 26000

±10 V

±10 V

p. ex., CLP

Alimentação
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
Alojamento com terminais parafuso plugáveis
12,5

111

99

Terminais
plugáveis

Trava metálica para fixação ao trilho DIN

Arranjo de terminais
1 Entrada +
Corrente
2 Entrada –
Corrente
3 Entrada +
Tensão
4 Entrada –
Tensão
5 Saída		
+
6 Saída		
–
7 Alimentação Vca/Vcc
8 Alimentação Vca/Vcc

Alojamento com terminais parafuso fixos:
111

12,5

Bitola máx. dos condutores: 2,5 mm2
Conexão multifios: máx. 1 mm2
(dois fios com o mesmo diâmetro)
99

Terminais
fixos

Trava metálica para fixação ao trilho DIN

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans A 26000
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Convencionais Isolados
VariTrans P 15000
Condicionadores de sinais profissionais com seleção de faixas
calibradas e fonte de alimentação de entrada universal.
O Alojamento
Medindo apenas 12,5 mm de largura,
o alojamento modular com terminais
parafuso plugáveis simplifica e agiliza
a pré-fiação e a montagem. Alojamentos com terminais parafuso fixos são
também disponíveis para grandes cargas mecânicas. O alojamento de fácil
abertura simplifica a seleção das faixas
de entrada e saída e proporciona boa
proteção contra contatos e ajustes não
intencionais.

A Tarefa
Instalações industriais precisam transmitir e converter vários sinais convencionais (0 … 20 mA, 4 … 20 mA e
0 … 10 V) com máxima precisão.
Os Problemas
Caminhos de transmissão longos
podem causar diferenças de potencial
que produzem erros no resultado da
medição. Diferentes produtos também
eram necessários para diferentes
sinais e tensões de alimentação.
A Solução
Os condicionadores de sinais VariTrans
P 15000 têm excelente qualidade de
transmissão, combinada com chaveamento de sinais calibrados mediante
chaves DIP e fonte de alimentação de
entrada universal.
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As Vantagens
A transmissão analógica do sinal de
medição com isolação por transformador e a seleção de faixa controlada
digitalmente garantem uma transmissão de sinal quase perfeita.
– Erro de ganho de apenas 0,08 %
– Excelente formação de pulsos
– Onda residual extremamente baixa
– Máxima estabilidade e confiabilidade a longo prazo
A Tecnologia
O microcontrolador monitora os
ajustes do elemento de controle e
controla a seleção de faixas calibradas. Interferências na transmissão do
sinal – devido à resistência do contato
da chave de faixa, por exemplo – são
eliminadas desta maneira.
Graças à fonte de alimentação Vari
Power para todas as tensões de
alimentação disponíveis (20 a 253
Vca/Vcc), os instrumentos podem
ser usados no mundo todo com
praticamente todas as redes elétricas
existentes. O consumo de energia
extremamente baixo e o consequente
autoaquecimento mínimo aumenta
significativamente a confiabilidade do
instrumento.
O resultado: garantia de 5 anos.

VariTrans P 15000

VariTrans P 15000

Características
–– Flexíveis e extremamente precisos
Seleção de faixas calibradas sem
necessidade de ajustes manuais
complicados.
–– Fonte de alimentação
com entrada universal
VariPower 20 … 253 Vca/Vcc
–– Extremamento compacto
Alojamento modular de 12,5 mm;
até 80 isoladores ativos por metro
de trilho de montagem.
–– Configuração rápida e fácil
O alojamento pode ser aberto
com facilidade

–– Separação de 3 portas
Proteção contra medições
incorretas ou danos

Garantia
5 ANOS !

–– Máxima exatidão
–– Relatório de teste específico
seguindo a norma EN 10204 2.2
–– Separação protetora
conforme norma EN 61140, protege
contra tensões não permitidas
–– Máxima confiabilidade
Sem custos com falhas e reparos
–– 5 anos de garantia

–– Terminais parafuso plugáveis
Fiação no gabinete e montagem
simples e rápidas

VariTrans P 15000
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Condicionadores de Sinais
Convencionais Isolados

Linha de Produtos
Instrumento

Entrada

Saída

N.º de Referência

N.º de Referência

com terminais
parafuso plugáveis

com terminais
parafuso fixos

P 15000 H1

P 15000 F1

VariTrans P 15000
com chaveamento calibrado
de entrada e saída

0 … 20 mA

0 … 20 mA

4 … 20 mA

4 … 20 mA

0 … 10 V

0 … 10 V

VariTrans P 15000 com
configuração fixa

0 … 20 mA

0 … 20 mA

P 15016 H1

P 15016 F1

0 … 20 mA

4 … 20 mA

P 15017 H1

P 15017 F1

0 … 20 mA

0 … 10 V

P 15018 H1

P 15018 F1

4 … 20 mA

0 … 20 mA

P 15026 H1

P 15026 F1

4 … 20 mA

4 … 20 mA

P 15016 H1

P 15016 F1

4 … 20 mA

0 … 10 V

P 15028 H1

P 15028 F1

0 … 10 V

0 … 20 mA

P 15036 H1

P 15036 F1

0 … 10 V

4 … 20 mA

P 15037 H1

P 15037 F1

0 … 10 V

0 … 10 V

P 15038 H1

P 15038 F1

Alimentação
20 … 253 Vca/Vcc
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VariTrans P 15000

Especificações
Dados de entrada
Entradas

0 … 20 mA 		
4 … 20 mA 		
0 … 10 V

terminais selecionáveis / chaveáveis (default 0 … 20 V)
ou configuração fixa (ver linha de produtos)

Resistência da entrada

Entrada de corrente
Entrada de tensão

queda de tensão aprox. 250 mV a 20 mA
aprox. 1 Mohm

Capacidade de sobrecarga

Entrada de corrente
≤300 mA
Entrada de tensão 	tensão limitada em 30 V por diodo supressor,
corrente constante máx. admissível: 30 mA

Dados de saída
Saídas

0 … 20 mA
chaveáveis (default 0 … 20 mA)
4 … 20 mA 		
ou configuração fixa (ver linha de produtos)
0 … 10 V
(transmissão de sinais negativos de até aprox. -5 % no fim de escala)

Carga

com corrente de saída
com tensão de saída

Offset

20 µA ou 10 mV

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

≤ 12 V (600 ohms a 20 mA)
≤10 mA (≥ 1 kohms a 10 V)1)

Comportamento
de transmissão
Erro de ganho1)

<0,8 % do valor medido (CC)

Frequência de corte

> 10 kHz - 3 dB, P 15000 F1/H1 chaveável para < 10 Hz -3 dB

Tempo de resposta T90

Aprox. 70 µs com frequência de corte de 10 kHz

Coeficiente de

temperatura2)

0,005 %/K no fim de escala (temperatura de referência 23 °C)

Alimentação
Alimentação

20 … 253 Vca/Vcc
		

CA 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA
CC aprox. 0,9 W

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

4 kVca entre entrada, saída e alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)

1000 Vca/Vcc com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2 conforme norma EN 61010-1.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada de acordo com a norma
EN 61010-1. Tensões de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão II e grau de poluição 2.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

VariTrans P 15000
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Condicionadores de Sinais
Convencionais Isolados

Especificações (continuação)
Normas e aprovações
Resistência a surtos

5 kV 1,2/50 µs conforme norma IEC 255-4

Compat. eletromagnética

(EMC)3)

EN 61326

Aprovações

CUL:
GL:
KTA:

Arquivo No. E216767, Normas UL 61010-1, CSA-C22.2-95, No. 10101-1
No. 14593-99 HH
3503 / 3507

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Outros dados
MTBF4)

Aprox. 91 anos

Temperatura ambiente

Operação: 		
Transporte e armazenamento:

Condições ambientais

Uso interno5) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 6)

Design

Alojamento modular de 12,5 mm de largura (ver outras medidas nos desenhos dimensionais),
terminais parafuso plugáveis: Tipo H1
terminais parafuso fixos:
Tipo F1
Conexão: plugável … H1; fixa …F1
Bitola máx. dos condutores: 2,5 mm2
Conexão multifios 1 mm2 máx. (dois fios com o mesmo diâmetro)

Torque de aperto

0,7 Nm

Nível de proteção

IP 20

Montagem

Trava metálica para fixação em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Peso

Aprox. 150 g

–10 … +70 °C
–40 … +85 °C

Entrada de 4 … 20 mA: chaveamento com offset não calibrado
Carga maior mediante solicitação
3) CT médio na faixa de temperatura de operação especificada – 10 … +70 °C
4) Com interferência pode haver pequenos desvios.
5) Tempo médio entre falhas (MTBF) de acordo com a norma EN 61709 (SN 29500).
Condições: Operação estacionária em ambiente bem conservado, temperatura ambiente média de 40 °C, sem ventilação, operação contínua
6) Operação estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
7) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
1)
2)

Diagrama de Blocos
+
Entrada
de tensão
Entrada de
corrente
+

C 1 nF
Z 30 V

C 1 nF

C 1 nF

Z 18 V

+
Saída
-

Alimentação 20 … 253 Vca/Vcc
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VariTrans P 15000

VariTrans P 15000

Aplicações Típicas
Isolação de potencial
para conexão segura dos sinais de medição à eletrônica de processamento
Transmissores

VariTrans P 15000

p. ex., °C,
bar

0/4 … 20 mA
0 … 10 V

p. ex., CLP, SCP

Alimentação

Conversão de sinal
Exemplo: conversão de sinais de tensão em sinais de corrente
para transmissão sem interferências em longas distâncias.
Saída de tensão

VariTrans P 15000

0 … 10 V

4 … 20 mA

por exemplo,
Indicador,
CLP, SCP

Alimentação

Aumento de carga
Exemplo: para sinais de medição com pouca capacidade de carga
Saída de corrente
p. ex.,
°C, bar

VariTrans P 15000

0 … 20 mA
carga máx.
50 Ω, p. ex., CLP

0 … 20 mA
carga máx. 600 Ω

Alimentação

VariTrans P 15000
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Condicionadores de Sinais
Convencionais Isolados

Aplicações Típicas (continuação)
Multiplicação de sinal
Exemplo: processamento seguro de sinal de medição por diferentes instrumentos
Saída de corrente

Saída de tensão

VariTrans P 15000
p. ex., CLP, SCP,
indicadores

0/4 … 20 mA

VariTrans P 15000
p. ex., CLP, SCP,
indicadores

0 … 10 V

Alimentação

Alimentação
p. ex., CLP, SCP,
indicadores

Alimentação

p. ex., CLP, SCP,
indicadores

Alimentação

Operação a 2 fios
Para facilidade de configuração de circuitos de medição a 2 fios
Transmissor a 2 fios
p. ex., °C,
bar

VariTrans P 15000
0/4 … 20 mA
ou 0 … 10 V

4 … 20 mA

Alimentação

24 Vcc
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Alimentação

Alimentação

VariTrans P 15000

VariTrans P 15000

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
Alojamento com terminais parafuso plugáveis
12,5

111

99

Terminais
plugáveis

Trava metálica para fixação ao trilho DIN

Arranjo de terminais
1
2
3
4
5
6
7
8

Alojamento com terminais parafuso fixos
111

12,5

Entrada +
Entrada –
Entrada +
Entrada –
Saída
+
Saída
–
Alimentação
Alimentação

Corrente
Corrente
Tensão
Tensão
CA/CC
CA/CC

Bitola máx. dos condutores: 2,5 mm2
Conexão multifios 1 mm2 máx.
(dois fios com o mesmo diâmetro)

99

Terminais
fixos

Trava metálica para fixação ao trilho DIN

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans P 15000
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Condicionadores de Sinais
Convencionais Isolados
VariTrans A 21000
Os primeiros condicionadores de sinais classe 6 mm
com separação protetora e fonte de alimentação de entrada universal.
A Tarefa
Isolação e conversão de sinais convencionais de 0…20 mA, 4…20 mA
e 0…10 V para sistemas que exijam
alta precisão de medição e, ao mesmo
tempo, a melhor proteção possível do
pessoal de operação e dos equipamentos.
O Problema
As normas que governam a execução
de instalações exigem separação protetora em conformidade com a norma
EN 61140. O espaço de instalação restritamente dimensionado em trilhos
de montagem precisa ser utilizado de
forma ideal. A logística de compras e
estocagem exige um produto universal que abranja todas as combinações
de sinais comuns e que possa ser
usado no mundo inteiro com fonte de
alimentação de entrada universal.
A Solução
Apesar de ter um alojamento modular
com apenas 6 mm de largura, o
VariTrans A 21000 cumpre os requisitos EN 61140 quanto à separação
protetora de tensões de operação
(até 300 V). A tensão de teste é de
2,5 kVca.
Capacitâncias parasitas muito pequenas também asseguram o isolamento
confiável de grandes interferências
por transientes em modo comum e
não causam problemas ao sistema.
A pré-calibração e a conversão flexível
de sinais são idealmente implementadas com a seleção de faixas calibradas – a calibração on-site torna-se
supérflua.
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O Alojamento
O alojamento modular de apenas
6 mm permite uma alta concentração
de componentes no gabinete.
Para reduzir a fiação, a energia de alimentação pode ser fornecida através
de um conector no trilho de montagem por uma fonte de alimentação
central.
As Vantagens
A Knick aumentou a confiabilidade e
a vida útil dos seus condicionadores
de sinais, reduzindo extremamente o
consumo de energia e o autoaquecimento desses produtos. Isso leva a um
aumento significativo da confiabilidade e da vida útil dos componentes
eletrônicos – por exemplo, o MTBF
dos novos condicionadores de sinais
VariTrans A 21000 é de 280 anos.
Graças à fonte de alimentação Vari
Power, alimentada por qualquer rede
de 24 a 110 Vcc (± 25 %) ou 110 a
230 Vca (± 10 %), os instrumentos
podem ser usados internacionalmente com praticamente todas as redes
elétricas.
Embora os condicionadores de sinais
sejam mais usados para sinais CC, a
perfeita transmissão de mudanças
rápidas de sinais ainda é essencial.
As excelentes características de sinais
grandes garantem uma operação
correta nos limites de sobrefaixa.
Tempos mortos, histereses, inversões
de sinal ou efeitos tiristor (latch-up) são
evitados – uma característica indispensável para o processamento posterior
em CLP.

VariTrans A 21000

VariTrans A 21000

Características
–– Fonte de alimentação
de entrada universal
24 to 110 Vcc (+/-25 %)
e 110 a 230 Vca (+/-10 %)
–– Proteção normatizada
para o pessoal e as instalações
Separação protetora conforme a
norma EN 61140
–– Isolação de 3 portas
Prevenção de medições incorretas
causadas por diferenças de potencial
–– Custo ideal
Alta exatidão e isolação –
tensão de teste 2,5 kVca
–– Facilidade de instalação
Conectores trilho DIN de fácil conexão e extremamente eficientes em
termos de custos para alimentação
de vários VariTrans A 21000 ou outros produtos Knick em alojamentos
de 6 mm.

VariTrans A 21000

–– Redução de custos
com gabinetes menores
Mais canais por metro de trilho DIN
graças ao alojamento reduzido
(6 mm) – montagem compacta.
–– Longa vida em serviço
Taxa de falhas extremamente baixa
(MTBF de 280 anos) devido ao autoaquecimento reduzido
–– Alta exatidão e estabilidade
de temperatura
Erro de ganho de 0,2 % e coeficiente
de temperatura de 0,01 %/K

–– Modelos ajustáveis
ou com faixa fixa
–– Uso internacional
Aprovações UL para os
Estados Unidos e o Canadá
–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !

–– Seleção de faixas calibradas
sem reajustes complicados
–– Fácil configuração
Chaves DIP acessíveis pelo lado
de fora
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Convencionais Isolados

Linha de Produtos
Instrumentos

Entrada

Saída

N.º de Referência

VariTrans A 21000 P0
com chaveamento calibrado
de entradas e saídas

0 … 20 mA

0 … 20 mA

A 21000 P0/

4 … 20 mA

4 … 20 mA

0 … 10 V

0 … 10 V

0 … 20 mA

0 … 20 mA

A 21016 P0/

0 … 20 mA

4 … 20 mA

A 21017 P0/

0 … 20 mA

0 … 10 V

A 21018 P0/

4 … 20 mA

0 … 20 mA

A 21026 P0/

4 … 20 mA

4 … 20 mA

A 21016 P0/

4 … 20 mA

0 … 10 V

A 21028 P0/

0 … 10 V

0 … 20 mA

A 21036 P0/

0 … 10 V

4 … 20 mA

A 21037 P0/

0 … 10 V

0 … 10 V

A 21038 P0/

VariTrans A 21000 P0
com configuração fixa

Alimentação

24 Vcc via terminais parafuso ou conectores trilho DIN

00

Fonte de alimentação de entrada universal (24 … 110 Vcc, 110 … 230 Vca)
somente via terminais parafuso

01

Acessórios

N.º de Referência

Conector trilho DIN, ZU 0628

Ponte de alimentação para dois isoladores, resp. A 21000 P0

ZU 0628

Fonte IsoPower A 20900

Fonte de alimentação de 24 Vcc, 1 A

A 20900 H4

Conector trilho DIN ZU 0678

Derivação de tensão de alimentação para conector ZU 0628

ZU 0678

Bloco de terminais ZU 0677

Para aplicar a tensão de alimentação ao conector ZU 0628

ZU 0677
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VariTrans A 21000

Especificações
Dados de entrada
Entradas

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V 		

chaveáveis (default 0 … 20 mA)

Resistência da entrada

Entrada de corrente:
Entrada de tensão:

queda de tensão < 0,1 V a 20 mA
aprox. 100 kohms

Capacidade de sobrecarga

Entrada de corrente:
< 100 mA
Entrada de tensão:	Tensão limitada em 30 V por diodo supressor,
corrente constante máx. admissível: 3 mA

Dados de saída
Saídas

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V 		

chaveáveis (default 0 … 20 mA)

Carga

Com corrente de saída:
Com tensão de saída:

≤ 10 V (≤ 500 ohms a 20 mA)
≤ 1 mA (≥ 10 kohms a 10 V)

Offset

< 20 µA ou < 10 mV

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

Comportamento
de transmissão
Erro de transmissão

< 0,2 % do valor medido para transmissão direta de corrente (1:1 )
< 0,3 % do valor medido para entrada de tensão e/ou saída de tensão
Erro adicional com zero vivo na operação 20 µA ou 10 mV

Coeficiente de temperatura

≥ 0,01 %/K no fim de escala (temperatura de referência 23 ºC)
CT médio na faixa de temperatura de operação especificada de 0 … +55 °C

Tempo de resposta T90

< 5 ms

Frequência de corte

≥ 100 Hz, -3 dB

Alimentação
Alimentação

A 210XX P0/01:
24 V … 110 Vcc (±25 %), aprox. 1,0 W
		
110 V … 230 Vca (±10 %), aprox. 2,0 VA
A 210XX P0/00:
24 Vcc (±25 %), aprox. 0,65 W
A alimentação pode ser enviada de um instrumento para outro através de conectores trilho DIN
Fonte de alimentação de entrada universal (24 …110 Vcc, 110 … 230 Vca) sem conector trilho DIN
Alimentação de 24 Vcc por terminais parafuso ou conector trilho DIN

VariTrans A 21000
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Especificações (continuação)
Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

2,5 kVca, 50 Hz

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 300 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação, categoria de sobretensão II e grau de poluição 2.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1,
até 300 V entre entrada e saída/alimentação com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos:
EN 61326
Emissão de interferências 		
Classe B
Imunidade a interferências: 		
Industrial
Com interferências pode haver pequenos desvios.

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Outros dados
MTBF

Aprox. 280 anos
Tempo médio entre falhas (MTBF) conforme norma EN 61709 (SN 29500).
Requisitos: operação estacionária em ambientes bem conservados,
temperatura ambiente média 40 ºC, sem ventilação, operação contínua.

Temperatura ambiente

Em operação:
Em armazenamento:

Condições ambientais

Uso interno1) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação; altitude máx. 2000 m
(pressão do ar: 790 …1060 hPa) 2)

Design

Alojamento modular de 6,2 de largura com terminais parafuso

Nível de proteção

IP 20

Bitolas dos condutores

Fio sólido: 0,2… 2,5 mm2
Fio múltiplo: 0,2… 2,5 mm2

Torque de aperto

0,6 Nm

Montagem

Em trilho DIN de 35 mm, norma EN 60715

Peso

Aprox. 50 g

0 … +55 °C
-40 … +85 °C

1) Operação
2) Pressão
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estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.

VariTrans A 21000

VariTrans A 21000

Diagrama de Blocos

+
Entrada
0/4 … 20 mA
0 … 10 V
-

+
Z 30

Z 30

-

Saída
0/4 … 20 mA
0 … 10 V

Fonte de alimentação de entrada universal (24 a 110 Vcc / 110 a 230 Vca)

Aplicação Típica
VariTrans A 21000 PO
VAZÃO
0 … 10 V

0(4) … 20 mA
CLP

Sensor com transdutor integrado

Controlador
Alimentação

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais

9

93

Arranjo de terminais
1
2
5
6
7
8
9
10

Entrada +
Entrada –
Saída
+
Saída
–
Alimentação
Alimentação
Chave DIP S2
Chave DIP S1

10

6,2

101

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans A 21000
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Dobradores de Sinal

VariTrans A 20300
Dobradores de sinal, em alojamento de 6 mm, com duas saídas calibradas
chaveáveis, também para grandes cargas na saída.
O Alojamento
Medindo apenas 6 mm, o alojamento
modular ultra-slim fechado de 8 pinos
do VariTrans A 20300 ocupa apenas
um pequeno espaço no trilho DIN e,
se necessário, pode ser instalado em
data posterior.

A Tarefa
Isolação e transmissão de sinais
convencionais de 0(4) … 20 mA e
0 … 10 V através de 2 canais de saída
de 0(4) a 20 mA com isolação galvânica entre entrada, saídas e alimentação.
Os Problemas
A engenharia de medição e controle
frequentemente exige que um sinal
analógico convencional seja processado em dois pontos, ou seja, por
dois instrumentos, ambos tendo que
receber o mesmo sinal. Para evitar sinais falsificados e em especial, no caso
de erros, interação ou mesmo dano, é
sensato isolar galvanicamente uns dos
outros os sinais dos instrumentos.
A Solução
O dobrador de sinal VariTrans A 20300
é extremamente compacto, oferecendo uma solução para o problema a um
custo economicamente viável. Nesse
módulo, a entrada, ambas as saídas e
a alimentação são desacopladas com
segurança umas das outras (isolação
de 4 portas).
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Vantagens como Dobrador de Sinal:
Além de dobrar o sinal analógico,
o VariTrans A 20300 pode também
converter o sinal, se necessário.
Se, por exemplo, o sistema tiver apenas um sinal de saída de tensão mas
precisar de sinais de corrente, então o
dobrador converterá o sinal de tensão
(0 … 10 V) proporcionalmente em
2 sinais de corrente (0 … 20 mA ou
4 … 20 mA). Também é possível converter um “Zero Morto” (0 … 20 mA)
em “Zero Vivo” (4 … 20 mA). Os sinais
de entrada e saída correspondentes
são calibrados e podem ser selecionados por chaves DIP. As duas saídas
podem ser comutadas.
Para Aumentar a Carga:
O VariTrans A 20300 pode ser usado
também quando a carga na saída é
particularmente alta. Os sinais convencionais frequentemente podem
trabalhar com carga de até 500 ohms,
ou seja, alimentar 10 V a 20 mA.
Às vezes, certos instrumentos – como,
por exemplo, atuadores – precisam de
uma tensão maior, ou seja, sua resistência de entrada é maior. O dobrador
de sinal pode resolver esse problema:

Ambos os sinais de saída não são
usados separadamente nesse caso,
mas são conectados em série para
formar um único sinal. Isso dobra a
tensão disponível, possibilitando uma
carga maior de até 1000 ohms (20 V
com corrente de 20 mA). Certamente
a corrente de 0/4 a 20 mA que define
o sinal é mantida na configuração em
série.
A Tecnologia
Para implementar o alto nível de
funcionalidade de um A 20300 nos
menores espaços – em alojamento
modular de 6 mm de largura com um
volume correspondentemente pequeno – usamos um design de circuito
com patente pendente. Especialmente
o balanço de energia (duas saídas ativas) precisa ser otimizado para todas
as condições de operação.
Já entramos com pedido de patente para os princípios do circuito do
VariTrans A 20300. Como todos os
produtos da série VariTrans A 20xxx, o
dobrador de sinal possui também uma
separação protetora de acordo com
a norma EN 61140 para assegurar um
alto nível de proteção dos funcionários e das instalações. Isso é feito por
meio de um aumento da isolação
de acordo com a norma EN 61010-1.
Apesar de ter apenas 6 mm de largura,
o VariTrans A 20300 não põe em risco
suas propriedades de isolação.

VariTrans A 20300

VariTrans A 20300

Características
–– Segurança em espaço
muito reduzido
Isolação de 3 portas em alojamento
modular de 6 mm
–– Dobramento de sinal
combinado com conversão de sinal
–– Aumento de carga
para até 1000 ohms, para entradas
com altas impedâncias de entrada

–– Proteção de pessoal normatizada
através de separação protetora
conforme norma EN 61140
–– Uso flexível
com chaves DIP acessíveis
pelo lado de fora
–– Seleção de faixas calibradas
sem ajustes finos complicados

–– Solução de baixo custo
Basta um instrumento compacto de
baixo custo em vez de dois isoladores convencionais
–– Uso internacional
Aprovações UL/CSA
–– 5 anos de garantia

A alimentação pode ser roteada
de um instrumento para outro via
conectores trilho DIN.

Garantia
5 ANOS !

Linha de Produtos
Instrumento

Entrada

Saída

N.º de Referência

VariTrans A 20300
chaveamento de saídas calibradas
(ambas as saídas juntas)

0 … 20 mA

0 … 20 mA, 10 V

A 20300 P0

4 … 20 mA

4 … 20 mA, 10 V

0 … 10 V

Alimentação
24 Vcc

Acessórios

N.º de Referência

Conector trilho DIN ZU 0628

Ponte de alimentação para dois isoladores, A 20XXX P0 ou P 32XXX P0

ZU 0628

Fonte Fonte IsoPower

Fonte de alimentação de 24 Vcc, 1 A

A 20900 H4

Bloco de terminais
de alimentação ZU 0677

Para alimentação de 24 Vcc ao conector ZU 0628

ZU 0677

Conector trilho DIN ZU 0678

Derivação de tensão de alimentação (A 20900), para conector ZU 0628

ZU 0678

VariTrans A 20300
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Dobradores de Sinal

Especificações
Dados de entrada
Entrada

0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V chaveável (default 0 … 20 mA)

Resistência da entrada

Entrada de corrente:
		
Entrada de tensão:

queda de tensão ≤ 0,1 V a 20 mA
(com falha de alimentação aprox. 350 mV)
aprox. 100 kΩ

Capacidade de sobrecarga

Entrada de corrente:
Entrada de tensão:
		

Proteção contra sobrecorrente com autoreset (característica PTC)
Tensão limitada em 30 V por diodo supressor,
corrente constante máx. admissível: 3 mA

Dados de saída
Saídas 1 e 2

0 … 20 mA, 4 … 20 mA comutáveis (default 0 … 20 mA)

Carga

≤ 10 V (≤ 500 Ω a 20 mA), ≤ 20 V (ambas as saídas em série)

Offset

< 30 µA

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms (com carga de 500 Ω)

Comportamento
de transmissão
Erro de ganho1)

< 0,2 % do valor medido com transmissão direta de corrente 1:1
< 0,3 % do valor medido com entrada de tensão

Frequência de corte

> 100 Hz

Tempo de resposta

T90: aprox.1 ms; T99: aprox. 1,5 ms

Coeficiente de

temperatura2)

< 0,01 %/K no fim de escala (temp. de referência 23 °C)

Alimentação
Alimentação

24 Vcc (±15 %), aprox. 1,2 W
A alimentação pode ser roteada para outro instrumento através de conectores trilho DIN.

Isolação
Isolação galvânica

4 portas, entre entrada, saídas e alimentação

Tensão de teste

1,5 kVca, 50 Hz: entre alimentação e entrada
2,5 kVca, 50 Hz: entre as saídas e em relação à entrada/alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.

Proteção contra
choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensão de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre cada saída e todos os outros circuitos com categoria de
sobretensão II e grau de poluição 2.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.
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VariTrans A 20300

Especificações (continuação)

Normas e aprovações
Compatibilidade eletromagnética
(EMC)3)

Norma da família de produtos:
Emissão de interferências 		
Imunidade a interferências: 		

EN 61326
Classe B
Ambiente industrial

Aprovação

cURus, arquivo nº E 220033, normas: UL 508 e CAN/CSA 22.2 Nº 14-95

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Outros dados
MTBF4)

Aprox. 243 anos

Condições ambientais

Uso interno5) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 6)

Temperatura ambiente

Em operação:
Durante armazenamento:

Design

Alojamento modular de 6,2 de largura com terminais parafuso

Bitolas dos condutores

Fio sólido de 0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo de 0,2 … 2,5 mm2

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

IP 20

Montagem

Em trilho DIN de 35 mm, norma EN 60715

Peso

Aprox. 50 g

0 … +55 °C quando enfileirados
-25 … +85 °C

Erro adicional em operação com zero vivo 20 µA
CT médio na faixa de temperatura de operação especificada 0 … +55 °C
3) Com interferência pode haver pequenos desvios.
4) Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) de acordo com a norma EN 61709 (SN 29500).
Condições: operação estacionária em ambientes bem conservados, temperatura ambiente média de 40 °C, sem ventilação, operação contínua
5) Operação estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
6) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
1)
2)

VariTrans A 20300
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Dobradores de Sinal

Diagrama de Blocos

+
Entrada
0/4 … 20 mA
0 … 10 V
-

+
30 V

30 V

-

Saída 1
0/4 … 20 mA

+
30 V
-

Saída 2
0/4 … 20 mA

+
Alimentação 24 Vcc

Aplicações Típicas
Dobramento de sinal
Transmissor
p. ex., °C,
bar, …

VariTrans A 20300
0 … 20 mA,
4 … 20 mA,
0 … 10 V

Entrada
OUT1
OUT2

0 … 20 mA,
4 … 20 mA

0 … 20 mA,
4 … 20 mA

Registrador, etc.
CLP, SCP,
etc.

Alimentação

Aumento de carga
VariTrans A 20300
CLP, SCP,
etc.

0 … 20 mA,
4 … 20 mA,
0 … 10 V

Entrada

0 … 20 mA,
4 … 20 mA/
20 V

Válvula,
etc.
≤ 1000 ohms

Alimentação
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VariTrans A 20300

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais

93

Arranjo de terminais
1
2
3
4
5
6
7
8

Saída 2 +
Saída 2 –
Entrada +
Entrada –
Saída 1 +
Saída 2 –
Alimentação +
Alimentação –

Bitolas dos condutores:
fio sólido
0,2 … 2,5 mm2
fio múltiplo
0,2 … 2,5 mm2

6,2

101

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans A 20300
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Fontes de Alimentação Repetidoras

IsoAmp PWR A 20100
Fonte de alimentação repetidora em alojamento de 6 mm com sinais de saída
calibrados comutáveis, transmissão HART e separação protetora.
A Tarefa
Alimentação flexível e segura de
transmissores a 2 fios através de malhas de corrente de 4 … 20 mA com
transmissão simultânea de protocolos
de dados para transmissores inteligentes / comunicação HART. Conversão
do sinal de saída em 0 … 20 mA ou
0 … 10 V, se necessário.
Os Problemas
Boas propriedades de isolação combinadas com alta precisão de transmissão frequentemente exigem sistemas
complexos que custam muito e
ocupam muito espaço.
A isolação galvânica entre a alimentação e o processamento de sinal,
todavia, é frequentemente indispensável a fim de eliminar os problemas de
medição logo de início. Assim as possíveis alternativas dentro do orçamento
são frequentemente limitadas.
A Solução
A Knick é o primeiro fabricante a fornecer uma fonte de alimentação repetidora para transmissores a 2 fios em
alojamento extremamente compacto
(6 mm): a IsoAmp PWR A 20100.
Ela alimenta o transmissor e transmite
o sinal de medição para a saída com
isolação galvânica e alta precisão.
Caso seja necessário um sinal diferente de 4 a 20 mA para a malha de
corrente, a fonte repetidora disponibiliza vários sinais de saída que podem
ser selecionados por chaves DIP.

O Alojamento
Montado em alojamento modular,
testado e experimentado, com largura
de 6,1 mm e terminais parafuso.
As saídas são selecionadas mediante
chaves DIP, que podem ser acessadas
sem abrir o alojamento.
As Vantagens
A nova fonte de alimentação repetidora IsoAmp PWR A 20100 combina
pequenas dimensões com excelentes
características!
Com separação protetora e exatidão
de 0,1 %, a fonte pode também ser
usada em instalações que exijam
outros requisitos.
A Tecnologia
O sinal de saída é chaveável entre
0 … 20 mA, 4 … 20 mA e 0 … 10 V.
As faixas calibradas são selecionadas
por chaves DIP. Além do sinal analógico, a fonte de alimentação repetidora
transmite protocolos de dados para
transmissores inteligentes (de acordo
com a especificação HART).
Aceita comunicação bidirecional com
o instrumento de campo através de
um computador host ou comunicadores HART portáteis.

Certamente, os sinais HART são transmitidos sem alteração. A largura de
apenas 6 mm permite também o uso
da fonte repetidora nos espaços mais
apertados.
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IsoAmp PWR A 20100

Características
–– Extremamente estreita
Isolação de 3 portas em alojamento
modular de 6 mm
–– Flexível e extremamente precisa
Sinais de saída calibrados chaveáveis
–– Configuração rápida e fácil
mediante chaves DIP laterais –
fáceis de acessar, mas protegidas
contra ajustes acidentais
–– Baixo custo de montagem
Alimentação da malha de corrente
e isolação galvânica do sinal medido em um só instrumento

IsoAmp PWR A 20100

–– Separação protetora
até 300 V conforme norma EN 61140
–– Transmissor SMART
(conforme especificações HART)

Garantia
5 ANOS !

–– Pentes de conexão cruzada
para alimentação
Fiação de alimentação instalada
apenas uma vez para quase qualquer quantidade de fontes repetidoras paralelas.
–– 5 anos de garantia
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Fontes de Alimentação Repetidoras

Linha de Produtos
Instrumento

Entrada

Saída

N.º de Referência

IsoAmp PWR A 20100

4 … 20 mA

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V
chaveamento de faixas calibradas

A 20100 P0

Alimentação
24 Vcc
Acessórios
Conector múltiplo

N.º de Referência
Dispositivo plugável para alimentar até 41 conexões de alimentação
de B 10XXX F0 e A 20XXX F0, divisível em duas partes

ZU 0542

Especificações
Dados de entrada
Entrada (malha de corrente)

4 … 20 mA, tensão de alimentação 16,5 V, constante para 3 … 22 mA, corrente limitada em 25 mA

Onda residual (ripple)

< 10 mVeff

Dados de saída
Saída

4 … 20 mA, 0 … 20 mA ou 0 … 10 V, chaveamento faixas calibradas

Sinal de saída com
entrada em curto

22 … 25 mA ou 11 … 12,5 V

Sinal de saída com entrada aberta

< 3 mA ou 0 para saídas de 0 … 20 mA ou 0 … 10 V

Carga

Com corrente de saída
Com tensão de saída

≤ 10 V (≤ 500 ohms a 20 mA)
≤ 1 mA (≥ 10 kohms a 10 V)

Offset

Saída de corrente1)
Tensão de saída

< 30 µA
< 30 mV

Onda residual (ripple) na saída

< 10 mVeff

Comportamento
de transmissão
Erro de ganho

Saída de corrente
Saída de tensão

Tempo de resposta T90

< 2 ms

Comunicação2)

Transmissão bidirecional de sinais FSK entre a saída e a malha de corrente
conforme a especificação HART

(saída 4 … 20 mA)

< 0,1 % valor medido
< 0,2 % do valor medido

Alimentação
Alimentação
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24 Vcc (±15 %), aprox. 1 W
A alimentação pode ser repassada de um instrumento para outro através de conexões múltiplas.

IsoAmp PWR A 20100

IsoAmp PWR A 20100

Especificações (continuação)
Isolação
Isolação galvânica

Isolação de 3 portas entre a malha de corrente, a saída e a alimentação

Tensão de teste

2,5 kVca entre a malha de corrente e a saída/alimentação
510 kVca entre a saída e a alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 600 Vca/Vcc entre a malha de corrente e a saída/alimentação com categoria de sobretensão II e
grau de poluição 2. Até 100 Vca/Vcc entre saída e alimentação com categoria de sobretensão II
e grau de poluição 2 conforme norma EN 61010-1
Para aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e certificar-se de que haja
distância ou isolação suficiente entre os instrumento adjacentes.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada de acordo com a norma
EN 61010-1. Até 300 V entre a malha de corrente e a saída/alimentação com categoria de sobretensão
II e grau de poluição 2.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e certificar-se de que haja
distância ou isolação suficiente entre os instrumento adjacentes.

Normas e aprovações
Comp, eletromagnética (EMC)3)

Norma da família de produtos:
Emissão de interferências 		
Imunidade a interferências: 		

EN 61326
Classe B
Ambiente industrial

Aprovação

cULus Listed, file no. E340287, E308146, E340288
Normas: UL 61010-1 e CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

Proteção contra explosão

Europa: II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
EUA: Class I Div.2 GRP A,B,C,D T6 Class I Zone 2 AEx nA IIC T6
Canadá: Class I Zone 2 Ex nA IIC T6 XClass I Div.2 GRP A,B,C,D T6

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Outros dados
MTBF4)

Aprox. 450 anos

Temperatura ambiente

Operação: 			
Transporte e armazenamento:

Condições ambientais

Uso interno5); umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação; altitude máx. 2000 m
(pressão do ar: 790 …1060 hPa) 6)

Design

Alojamento modular com terminais parafuso 6,1 mm de largura
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

IP 20

Montagem

Trilho DIN de 35 mm (EN 60715)

Conexão

Bitolas dos condutores:
Fio sólido:		
0,5 … 2,5 mm2
Fio múltiplo:
0,5 … 2,5 mm2
Com terminal ilhós: 0,5 … 1,5 mm2

Peso

Aprox. 50 g

0 … +55°C
-25 … +85 °C

Erro adicional: 30 µA para a saída de 0 … 20 mA
2) Atenuação HART < 6 dB
3) Com interferência pode haver pequenos desvios.
4) Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) de acordo com a norma EN 61709 (SN 29500).
Condições: operação estacionária em ambientes bem conservados, temperatura ambiente média de 40 °C, sem ventilação, operação contínua 
5) Áreas de operação fechadas e protegidas contra chuva, neve, granizo, etc., operação estacionária
6) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
1)

IsoAmp PWR A 20100
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Fontes de Alimentação Repetidoras

Diagrama de Blocos

+
Malha de
corrente
–

+
Z 30

Z 30

–

Saída
0/4 … 20 mA
0 … 10 V

+
–
Alimentação 24 Vcc
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IsoAmp PWR A 20100

Aplicação Típica

Malha de
corrente
Transmissor
a 2 fios

Fonte de alimentação repetidora
IsoAmp PWR A 20100
1

5

2

6
3

Circuito
de saída

Entrada
RL

4

por exemplo,
CLP, registrador

com transmissão HART
RL ≥ 230 ohms

Alimentação

Terminal portátil (TP)
TP

TP

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
90

6,1

Arranjo de terminais
Malha de corrente
Malha de corrente
Alimentação –
Alimentação +
Saída
–
Saída
+

Bitolas dos condutores:
fio sólido		
fio múltiplo		
com terminal ilhós

86,9

87,9

1
2
3
4
5
6

+
–

0,5 … 2,5 mm2
0,5 … 2,5 mm2
0,5 … 1,5 mm2

97,8

Todas as dimensões em milímetros
IsoAmp PWR A 20100

| 53

ProLine
Tecnologia de Interface

Isoladores Passivos
de Sinais Convencionais
ProLine P 22400
Segurança funcional e máxima disponibilidade
podem coexistir.
Isoladores passivos
com vantagens tecnológicas:
menos peças, raros problemas
Por razões de medição e segurança,
os sinais analógicos são normalmente
isolados em ambientes industriais.
Os requisitos de fábricas e de circuitos
envolvendo segurança estão aumentando constantemente devido, por
exemplo, à crescente conscientização
da segurança no trabalho. Daí os
requisitos técnicos para componentes
estão também aumentando. Todavia
maior segurança operacional exige
mais trabalhos em detrimento da
disponibilidade. Isso não tem que ser
assim, como comprovado pelo novo
isolador passivo P 22400 da linha
ProLine para sinais convencionais.
Seu princípio de operação permite a
implementação de um produto que
combina alta segurança funcional com
alta disponibilidade de maneira única
– um equilíbrio que, de outra forma,
seria difícil de conseguir.
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SIL
3
IEC 61508

SIL 3 mesmo em
estrutura monocanal
A segurança funcional do P 22400 é a
transmissão linear e altamente precisa
de sinais de 4 … 20 mA.
Pode-se ter um alto nível de segurança funcional mesmo em estrutura
de um só canal e sem diagnósticos.
Por exemplo, sensores e atuadores
em circuitos de segurança podem
ser conectados diretamente, não
exigindo equipamentos elaborados
para avaliação redundante. Ao mesmo
tempo, o instrumento tem uma taxa
total de falhas baixa e oferece alta
disponibilidade de uso. Afinal, de que
adianta um instrumento de segurança
que fique desligando (para um estado
seguro) e com isso paralisando as
instalações que deve monitorar?
O P 22400 da ProLine é seguro e tem
alta disponibilidade.

ProLine P 22400

ProLine P 22400

Características
–– Segurança funcional até SIL 3
conforme norma EN 61508 com
certificado emitido por órgão de
testes acreditado
–– Taxa média de falhas
MTBF: 965 anos
–– Erro de transmissão mínimo
0,08 % no fim de escala
–– Alta isolação incluindo proteção
contra choques elétricos
mediante isolação reforçada
para até 600 Vca/Vcc

–– Tensão de teste de 5,4 kVca
–– Perdas mínimas
e pouco esforço de instalação
graças à sua operação alimentada
pela malha de medição

–– Faixa de temperatura ambiente
para operação: -40 … +85 °C
–– Resistente contra interferências
eletromagnéticas, satisfazendo
aos rigorosos requisitos SIL

–– Design robusto

Garantia
5 ANOS !

–– Mecanicamente estável
Aprovado por um laboratório de
testes independente. Indicado
para aplicações marítimas.

Linha de Produtos
Instrumento

N.º de Referência

Isoladores passivos para sinais convencionais, 1 canal

P 22401 P1

Isoladores passivos para sinais convencionais, 2 canais

P 22402 P1

Divisor passivo para sinais convencionais

P 22412 P1

Especificações
Entrada

0/4 … 20 mA / máx. 30,5 V

Corrente de operação mínima

Aprox. 30 μA (P22412P1: aprox. 40 µA)

Queda de tensão

Aprox. 2,9 V a 20 mA (P22412P1: aprox. 5,8 V a 20 mA)

Capacidade de sobrecarga

30 mA, 31 V, máx. 1 minuto (limitada por diodo zener)
Proteção contra inversão de polaridade por elemento PTC,
tempo de recuperação aprox. 1 min

Saída

0/4 … 20 mA / máx. 27,5 V (carga de 1375 Ω a 20 mA)
P22412P1: 2 x 0(4) … 20 mA / total de 24 V máx. para ambas as saídas

Capacidade de sobrecarga

30 mA, 30 V, máx. 1 minuto (limitada por diodo zener)
Proteção contra inversão de polaridade por elemento PTC,
tempo de recuperação aprox. 1 min.

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms com carga de 500 Ω

Comportamento de transmissão
Erro de transmissão

< 0,08 % no fim de escala

Erro de carga

<0,015 % do valor medido / carga de 100 Ω

Resposta a degrau (10-90 %)
Influência da

temperatura1)

ProLine P 22400

Aprox. 5 ms com carga de 500 Ω
CT < 8 ppm/K do valor medido por carga de 100 Ω (temperatura de referência 23 °C)
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Especificações (continuação)
Isolação
Tensão de teste
Tensão de trabalho
(com proteção contra choques elétricos)

Entre entrada e saída:

5,4 kVca, 50 Hz

Entre canais:

3,6 kVca, 50 Hz

Até 600 Vca/Vcc, separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada
conforme norma EN 61010-1: 2010 com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2
Até 600 Vca/Vcc, separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada
conforme norma EN 61010-1: 2010 com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2
entre os canais.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um
espaço suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.

Compat. eletromagnética (EMC)

Norma do produto EN 61326-1
Geração de interferências

Classe B

Imunidade a interferências Ambiente industrial
Normas e aprovações
Aprovações

ATEX

Zona 2 nA, IIC, T4 (separação funcional)
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X

UL (EUA / Canadá)

Controle de processo tipo aberto "cULus Listed"
Equipamentos também "listados", Eq. contr. proc.
para uso em áreas classificadas
UL OrdLoc listed ANSI/UL 61010-1
UL HazLoc marking: Class I Div. 2 Groups A,B,C,D T4

GL
Conformidade RoHS
Segurança funcional

GL EMC 2 C

Conforme diretiva 2011/65/UE
2)

Indicado para até SIL 3 (ver manual de segurança SIL, da pág. 13 em diante)
Indicado para “PL c” ou “PL e” (ver manual de segurança SIL, da página 13 em diante)

Outros dados
MTBF 3)

965 anos

Temperatura ambiente

Em operação

-40 … +85 °C quando montados em fila

Em armazenamento

-40 … +85 °C

Condições ambientais

Alojamento

Uso interno 4)
Umidade relativa

5 … 95 %, sem condensação

Altitude

até 2000 m (pressão do ar: 790 … 1060 hPa)5)

Design

Alojamento modular com terminais parafuso plugáveis

Dimensões

99 x 114,5 x 12,5 mm (C x A x L)

Diâmetro dos jaques de teste

2,1 mm

Nível de proteção

Alojamento e terminais

Montagem

Trilho DIN de 35 mm (EN 60715)

Conexão

Bitola máx. dos condutores 2,5 mm2, torque: 0,6 Nm

Peso

2 canais: aprox. 90 g, 1 canal: aprox. 60 g

IP 20

1) CT médio na faixa de temperatura de operação especificada
2) Para aplicações com níveis de segurança (SIL), as linhas de sinais de 20 mA precisam ser isoladas galvanicamente da rede elétrica.
3) Tempo médio entre falhas (MTBF) conforme norma EN 61709 (SN 29500)
Condições: operação estacionária em ambiente bem conservado, temperatura ambiente média 40 ºC, sem ventilação, operação contínua.
4) Áreas de operação fechadas (operação estacionária) e protegidas contra precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
5) Pressão do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
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Diagrama de Blocos

6Ω

2,5 Ω

Entrada de
corrente

Z 32 V

Z 32 V

C 1,0 µF

Saída de
corrente

C 1,0 µF
Vin = Vout + 2,9 V

Fiações Típicas

Isolação elétrica (1 ou 2 canais)
ProLine P2240x P1

Transmissor a 4 fios

Canal 1

(Canal 2)

p. ex., °C,
bar,
etc.

0/4 … 20 mA

p. ex., °C,
bar,
etc.

0/4 … 20 mA

Saída

Entrada

0/4 … 20 mA
p. ex.,
CLP, SCP
etc.
0/4 … 20 mA

Operação como fonte de alimentação repetidora (1 ou 2 canais)
Alimentação na entrada (CLP não-alimentador)
Alimentação

Transmissor a
2 fios

ProLine P2240x P1

Entrada
Vin

Saída
Vout

CLP

Vin = Vout + 2,8 V
Operação como fonte de alimentação repetidora (1 ou 2 canais)
A entrada e a saída são conectadas “invertidas” (CLP alimentador)
ProLine P2240x P1

Transmissor a
2 fios

Entrada
VIn

Saída
Vout

CLP

Vout = Vin – 2,8 V

ProLine P 22400
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Fiações Típicas

Isolação elétrica com adição de corrente para correntes impressas
Iin1

ProLine P2240x P1

Saída Iout

Entrada

Iin2

Iout = Iin1 + Iin2

Entrada

Fiação de divisor de sinal
ProLine P22412 P1

Transmissor

Saída 1

Display

Saída 2

CLP, SCP

Entrada

Vin = Vout1 + Vout2 – 5,8 V
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais

114,5 mm
111,5 mm

12,5 mm

2.1

2.2

3.2

3.1

3.2

4.1

4.2

4.1

4.2

5.1

5.2

112,5 mm

99,0 mm

3.1

Encaixável em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Terminal

ProLine P 22400

P22401 P1

P22402 P1

P22411 P1

P22412 P1

2.1

CH2 Out +

Out2 +

2.2

CH2 Out –

Out2 –

3.1

Out +

CH1 Out +

Out +/–

Out1 +

3.2

Out –

CH1 Out –

Out 0

Out1 –

4.1

In +

CH1 In +

In +/–

In +

4.2

In –

CH1 In –

In 0

In –

5.1

CH2 In +

5.2

CH2 In –
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IsoTrans 41
Para isolação de sinais de corrente de 0(4) … 20 mA em até 3 canais.
A Tarefa
Se não houver alimentação disponível, a isolação galvânica de sinais de
corrente convencionais 0(4) … 20 mA
exige investimento em fonte de
alimentação.
Os Problemas
Muitos produtos possuem possuem
isoladores passivos apenas com um
grau insuficiente de precisão. Mas a
necessidade de alta precisão de medição requer um isolador que satisfaça
as maiores exigências.
A capacidade de carga do sinal de
20 mA é limitada e portanto exige
o uso eficiente da tensão na carga.
A Solução
O Knick IsoTrans 41 com isolação por
transformador possui propriedades
que nem se comparam com as de
qualquer outro isolador CC passivo.
Graças à classe de falhas de 0,2 % e à
demanda interna de tensão de apenas
1,2 V, esse isolador pode ser usado
numa grande variedade de aplicações.

O Alojamento
O alojamento modular A2 com
22,5 mm de largura para três isoladores no máximo propicia uma
ótima utilização de espaço em modo
multicanal.
O alojamento modular A3 para um
isolador tem apenas 17,5 mm de
largura.
O encapsulamento completo garante
a máxima confiabilidade mesmo em
condições extremas.
As Vantagens
A isolação galvânica no IsoTrans 41
ocorre num isolador passivo que
obtém sua energia como queda de
tensão do sinal de medição. Com isso
economiza-se em fontes de alimentação, cablagem e consequentemente a
confiabilidade aumenta.
A Tecnologia
Os instrumentos funcionam com um
gerador chopper serial no caminho da
corrente. Isso evita perdas de corrente (que reduzem a precisão) dos
geradores (normalmente conectados
em paralelo), reduz consideravelmente a queda de tensão e mantém
a transmissão precisa mesmo com as
correntes mais baixas.
A Aplicação
Isolação galvânica
– dos circuitos de entrada e saída
– da tensão de alimentação para
transmissores a 2 fios
– para adição ou outro acoplamento
de sinais com potenciais diferentes
– para eliminar correntes de compensação de aterramento duplo
– quando a isolação e a tensão de
teste são insuficientes
– de sinais com alto potencial
– para instrumentos a bateria com
uma bateria central
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IsoTrans 41

Características
–– Sem alimentação
Nenhuma influência da rede elétrica
–– Exatidão extremamente alta

–– Máxima confiabilidade
Sem necessidade de aquecimento
e portanto máxima vida útil dos
componentes

–– Economia de espaço
graças às versões multicanais
Alojamento modular com até três
canais

–– Ampla gama de aplicações
Transmissão de correntes
de 2 µA a 50 mA

–– Carga insignificante
no sinal medido
Queda de tensão de apenas 1,2 V

–– Qualidade assegurada
por testes computadorizados

–– Pequeno atraso de sinal

–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !

IsoTrans 41
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IsoTrans 41

N.º de Referência
1 canal, alojamento modular A2 (largura: 22,5 mm)

41 A2 / 1

2 canais, alojamento modular A2 (largura: 22,5 mm)

41 A2 / 2

3 canais, alojamento modular A2 (largura: 22,5 mm)

41 A2 / 3

Alimentação
Nenhuma, fornecida pelo próprio sinal de entrada

Especificações
Dados de entrada
Entradas

0(4) … 20 mA
0 … 50 mA

Corrente de operação mínima

< 2 µA

Queda de tensão

Aprox. 1,2 V (20 mA)
Aprox. 1,6 V (50 mA)

Capacidade de sobrecarga

100 mA, 20 V

Dados de saída
Saída

0(4) … 20 mA /máx. 15 V (corresponde a carga de 750 Ω)
0 … 50 mA /máx. 15 V (corresponde a carga de 300 Ω)

Offset

< 5 µA

Onda residual (ripple)1)

< 1,5 mVpp / mA

Comportamento
de transmissão
Erro de transmissão2)

0,02 % do valor medido

Erro de carga

0,02 % do valor medido para cada 100 Ω

Tempo de subida/descida

Aprox. 2,5 ms com resistência de carga de 500 Ω

Isolação
Tensão de teste

2,5 kVca

Tensão de trabalho
(isolação básica)

500 Vcc entre quaisquer entradas e saídas com categoria de sobretensão II e grau de poluição 3
conforme norma EN 61010-1 (para tipo 41 A2/3, entre as entradas e saídas vizinhas com grau de
poluição 2 dentro do alojamento, grau 3 fora).
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.
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Especificações (continuação)

Normas e aprovações
Resistência a surtos

5 kV 1,2/50 µs conforme norma IEC 255-4

Imunidade a interferências

8 kV conforme norma IEC 801-2

Outros dados
Condições ambientais

Uso interno 3) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 4)

Temperatura ambiente

-25 … +80 °C

Design

Alojamento modular, 22,5 mm de largura, terminais parafuso
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Nível de proteção

Proteção com tampas de terminais conforme norma DIN 40050: alojamento: IP 40, terminais: IP 20

Montagem

Encaixados em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715 ou montagem com parafusos

Conexão

Parafusos M 2,5 x 8 com grampos autoliberáveis,
bitola máx. dos condutores:
Fio sólido: 2 x 2,5 mm2 ou
Fio múltiplo: 2 x 1,5 mm2 com terminal ilhós

Peso

41 A2 / 1: aprox. 140 g
41 A2 / 2: aprox. 190 g
41 A2 / 3: aprox. 210 g

Pode haver onda residual (ripple) maior com cargas < 5 ohms
Faixa de temperatura -10 … +70 °C
3) Operação estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
4) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
1)
2)

IsoTrans 41
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Queda de tensão na entrada

Função de Transferência
Vin [V]
Transmissão = 1:1
Iin = 20 mA
Iout = 20 mA
Vin ≈ Vout + 1,2 V

15

10

5

Vout [V]

0
0

5

10

15
Tensão da saída

Tempo de subida/descida
(10 … 90 %) da corrente de saída

Resposta a um Degrau Quadrado na Corrente de Entrada
[ms]
0 … 1 mA

3,5

0 … 4 mA
0 … 20 mA

3
2,5
2
1,5
1
0,5

[ohm] Carga

0
0
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100

200

300

400

500

600

700

IsoTrans 41

IsoTrans 41

Diagrama de Blocos
+

+
Entrada de
corrente

Z 20 V

1:1

1 µF

1 µF

Gerador
100 kHz

-

Saída de
corrente

Z 20 V
-

Aplicações Típicas
Isolação de potencial 					
com corrente impressa, saída de corrente 			
Iin

IsoTrans 41

Isolação de potencial
com corrente de entrada impressa, saída de tensão

Iout

Iin

IsoTrans 41
Vout

Saída

Entrada

Entrada

Iout = Iin

Saída
Vout = R · Iin

Isolação de potencial
em sistemas a dois fios
IsoTrans 41

Entrada

Alimentação

IsoTrans 41

Saída

Transdutor
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Aplicações Típicas (continuação)
Isolação de potencial
para adição de corrente com correntes impressas
Iin1

IsoTrans 41

Saída

Entrada

Iin2

IsoTrans 41
por exemplo,
aterrada

Entrada

Iin3

IsoTrans 41

Entrada
Iout = Iin1 + Iin2 + Iin3
p. ex., aterrada
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
Alojamento modular tipo A2
Ø 4,4

75

53

88

81

76,6

80

89

22,5

99
Montagem com parafusos
em orelhas extensíveis

Encaixável em trilho DIN de 35 mm
conforme norma EN 60715

Canal 1
1 Entrada
2 Entrada
3 Saída
4 Saída

+
–
–
+

Canal 2
5 Entrada
6 Entrada
7 Saída
8 Saída

+
–
–
+

Canal 3
9 Entrada
10 Entrada
11 Saída
12 Saída

+
–
–
+

Terminais com parafusos M 2,5 x 8
e grampo autoliberável.
Bitola máx. dos condutores:
fio sólido 2 x 2,5 mm2 ou
fio múltiplo 2 x 1,5 mm2
com terminal ilhós

Todas as dimensões em milímetros
IsoTrans 41
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IsoTrans A 20400
O primeiro isolador passivo desacoplado com função “load stop”
para separação protetora de sinais de 0(4) … 20 mA.
A Tarefa
Os sinais de medição entre sensor e
controlador devem ter isolação galvânica para segurança e confiabilidade da
instalação. Aqui, os isoladores de sinais
convencionais passivos (alimentados
pela malha) são uma solução de baixo
custo. Não há gastos com fontes de
alimentação e fiação associada.
Os Problemas
Os problemas, especialmente em
fábricas de grande porte, são a falta de
espaço para montagem dos isoladores
e as temperaturas de operação mais
altas em armários e cabines.
A Solução
A solução oferecida pela Knick são os
avançados isoladores passivos IsoTrans
A 20400. Graças ao adensamento
extremamente alto de até 320 canais
por metro de trilho de montagem e às
notáveis propriedades técnicas como
separação protetora, esses isoladores
superam em muito a concorrência –
mesmo na relação preço-desempenho!
O Alojamento
O alojamento modular ultra-slim de
6 mm para um ou dois canais possibilita uma instalação simples e rápida.

O Princípio de Funcionamento
O isolador IsoTrans A 20400 se alimenta, como queda de tensão, diretamente do sinal de medição sem falsificá-lo.
Não há gastos com fonte de alimentação e fiação.
O IsoTrans A 20400 praticamente
não provoca autoaquecimento que
possa causar envelhecimento mais
rápido dos componentes eletrônicos.
Juntamente com o projeto de circuito
patenteado, isso significa máxima
confiabilidade.
A consequência dessa vida útil extraordinariamente longa: 5 anos de
garantia!
A Tecnologia
O instrumento transmite o sinal com
perfeição: erro de transmissão de
apenas 0,1%, excelente resposta em
onda quadrada e onda residual muito
baixa. A baixa queda de tensão interna
de aprox. 1,7 V representa uma carga
muito pequena ao sinal.
A alta tensão de teste de até 2,5 kV
e a separação protetora de até 300 V
conforme norma EN 61140 protegem
o pessoal de operação contra, por
exemplo, a tensão da rede elétrica.
Funcionalidade sem
Realimentação Indesejável
Agora a Knick expandiu consideravelmente as possibilidades de aplicação
dos isoladores passivos com a implementação da função “load stop”.
A corrente fornecida no lado primário
é mantida independentemente da
carga na saída, sem gerar realimentação. Assim, pela primeira vez, qualquer
aumento excessivo da carga na saída,
como o causado por rompimento da
linha ou cargas inconstantes, incluindo impedâncias complexas, pode ser
compensado.
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Características
–– Design extremamento compacto
Até 320 canais por metro
–– Versões de 1 e 2 canais
Barato e flexível para uma grande
variedade de aplicações
–– Isolação galvânica
entre entrada e saída, protege contra medições incorretas ou danos
aos equipamentos devido a tensões
parasíticas
–– Separação protetora de até
300 Vca/Vcc (EN 61140)
para proteger o pessoal e os
equipamentos

–– Não precisa de alimentação
Economia de custos devido à
redução de fiação, não interferência
da rede elétrica, não aquecimento
desnecessário e portanto a máxima
vida útil dos componentes
–– Alta exatidão
Não há falsificação do sinal de
medição
–– Máxima confiabilidade
Sem custos com falhas e reparos
–– Uso internacional
Aprovações UL / CSA

Garantia
5 ANOS !

–– 5 anos de garantia

–– A função “load stop” evita
realimentação indesejável
Por exemplo, em caso de abertura
do circuito de saída

IsoTrans A 20400
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Linha de Produtos
Instrumento

N.º de Referência

IsoTrans A 20400

1 canal, alojamento modular P0 (largura: 6 mm)

A 20401 P0

2 canais, alojamento modular P0 (largura: 6 mm)

A 20402 P0

1 canal, alojamento modular P0 (largura: 6 mm), com "load stop"

A 20411 P0

2 canais, alojamento modular P0 (largura: 6 mm), com "load stop"

A 20412 P0

Alimentação
Não possui, fornecida pelo sinal de entrada

Especificações
Dados de entrada

A 20401 e A 20402 (sem “load stop”)

A 20411 e A 20412 (com “load stop”)

Entrada

0/4 … 20 mA / máx. 18 V

0/4 … 20 mA / máx. 3 V

Corrente de operação mínima

Aprox. 150 µA

Aprox. 150 µA

Queda de tensão

Aprox. 1,7 V a 20 mA

Aprox. 1,5 V a 20 mA

Capacidade de sobrecarga

40 mA, 18 V

50 mA, 3 V

Saída

0/4 … 20 mA / máx. 12 V
(carga de 600 Ω a 20 mA)

0/4 … 20 mA / máx. 1,2 V
(carga de 60 Ω a 20 mA)

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

Dados de saída

Comportamento
de transmissão
Erro de transmissão

< 0,1 % no fim de escala

Erro de carga

< 0,05 % do valor medido por 100 Ω

Desprezível

Aprox. 5 ms com carga de 500 Ω

Aprox. 5 ms com carga de 60 Ω

< 0,002 %/K do valor medido por carga de 100
ohms (temperatura de referência 23 °C)

< 0,002 %/K do fim de escala
(temperatura de referência 23 °C)

Tempo de resposta (T99)
Coeficiente de
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IsoTrans A 20400

Especificações (continuação)

Isolação
Tensão de teste

2,5 kVca

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 600 Vca/Vcc com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2, entre entrada e saída do mesmo
canal e entre canais.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensão de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre entrada e saída do mesmo canal e entre canais, categoria
de sobretensão II e grau de poluição 2.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Compatibilidade eletromagnética
(EMC)2)

Norma da família de produtos:
Emissão de interferências:
Imunidade a interferências:

Aprovações

cUL:
GL:

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

EN 61326
Classe B
Ambiente industrial

Normas: UL 508 e CAN/CSA 22.2 Nº 14-95, Arquivo E220033
Nº 32650-06 HH

Outros dados
MTBF3)

Aprox. 1031 anos/canal

Frequência de corte

Aprox. 100 kHz

Condições ambientais

Uso interno4) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 5)

Temperatura ambiente

Operação: 		
Transporte e armazenamento:

Design

Alojamento modular com terminais parafuso, 6,2 mm de largura
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Bitolas dos condutores

Fio sólido
Fio múltiplo

Torque

0,6 Nm

Nível de proteção

IP 20

Montagem

Trilho DIN de 35 mm (EN 60715)

Peso

Aprox. 50 g

–20 … +65 °C
–25 … +85 °C

0,2… 2,5 mm2
0,2… 2,5 mm2

CT médio na faixa de temperatura de operação especificada –20 … +65 °C
Aplica-se a 4 … 20 mA, com interferência pode haver pequenos desvios.
3) Tempo médio entre falhas (MTBF) de acordo com a norma EN 61709 (SN 29500).
Condições: operação estacionária em salas bem conservadas, temperatura ambiente média de 40 °C, sem ventilação, operação contínua
4) Operação estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
5) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
1)
2)

IsoTrans A 20400
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Função de Transferência com “Load Stop”

Queda de tensão na entrada

Vin [V]

5
4

Iin = Iout = 20 mA

Saída aberta Vin = 3 V
3

sem “load stop”

2
1,7
1

com “load stop”

0
0
0

0,5
25,0

1
50,0

1,3 1,5
65,0 75,0

2
100,0

Vout [V] Tensão de saída
RL [ohm] Carga

Diagrama de Blocos
+
Entrada
0 … 20 mA
-

Z 18 V

C 1 µF

C 1 µF

Z 18 V

+
Saída
0 … 20 mA
-

Aplicação Típica
Sensor/transmissor

Canal 1

(Canal 2)
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p. ex., °C,
bar, …

p. ex., °C,
bar, …

IsoTrans A 20400

0/4 … 20 mA

0/4 … 20 mA

0/4 … 20 mA

0/4 … 20 mA

CLP, SCP,
etc.

IsoTrans A 20400

IsoTrans A 20400

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
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Arranjo de terminais
1
2
3
4
5
6
7
8

Entrada 1
Entrada 1
Entrada 2
Entrada 2
Saída 1
Saída 1
Saída 2
Saída 2

+
–
+
–
+
–
+
–

Bitolas dos condutores:
fio sólido
0,2 … 2,5 mm2
fio múltiplo
0,2 … 2,5 mm2

6,2

101

Todas as dimensões em milímetros
IsoTrans A 20400
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VariTrans P 29000
Transdutores compactos para alta tensão, com fonte de alimentação de
entrada universal VariPower e seleção de faixas calibradas genuínas.
A Tarefa
Quando se trata de medições em
eletrônica de potência, os sinais de
tensão unipolares ou bipolares na
faixa de 20 mV a 1000 V precisam ser
isolados galvanicamente e serem convertidos em sinais convencionais de
±20 mA, ±10 V ou 4 a 20 mA na saída.
Os Problemas
Os espaços em gabinetes são limitados e caros. Portanto miniaturização
de componentes de automação é
muito importante. E também é preciso
satisfazer os altos requisitos de segurança para proteção do pessoal e dos
sistemas.
A Solução
A série de isoladores VariTrans P 29000
é indicada especificamente para medição de tensão de até 1000 Vca/Vcc.
A tensão de teste é de 5,4 kVca.
O instrumento tem separação protetora contra choques elétricos de
até 600 Vca/Vcc entre entrada, saída
e alimentação conforme a norma
EN 61140.
Automações compactas podem ser
implementadas graças ao alojamento
modular de 17,5 mm e operação sob
temperaturas de até 70 ºC.

As Vantagens
As faixas de medição do VariTrans
P 29000 são selecionadas por chaves
DIP no frontal do alojamento modular.
A codificação da chave é impressa no
alojamento. O chaveamento calibrado
é controlado por microcontrolador.
Isso facilita muito, dispensando calibradores e outros equipamentos de
medição. O usuário pode selecionar
uma das 192 faixas calibradas.
Além da saída de corrente ou tensão
ativa, uma saída de corrente passiva
pode ser conectada à entrada de um
CLP. LEDs indicam o correto funcionamento ou possíveis falhas como, por
exemplo, quando a tensão da carga
admissível na saída é excedida.
A implementação simplificada de
faixas especiais de medição oferece
soluções ideais para sua aplicação.
Com a função opcional “RangeLimit”,
pode-se fixar limites inferior e superior
para a saída dos transdutores.
A saída pode ser invertida pelo usuário. Um potenciômetro conectável
permite ajuste de zero de até 5 % na
seção de medição para compensar
desvios do sensor, por exemplo.
O VariTrans P 29000 em si não precisa
de ajuste manual do ponto zero.

O Alojamento
Com largura de apenas 17,5 mm,
os alojamentos modulares da série
P 29000 apresentam um equilíbrio
ideal entre compacidade e segurança.
As normas de segurança relevantes
são respeitadas.
O instrumento possui jaques de teste
que possibilitam medições diretas da
tensão e da corrente de saída sem ter
que abrir o circuito de saída.
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A Tecnologia
Na série VariTrans P 29000, o projeto
de circuitos e a construção do instrumento asseguram uma excelente qualidade de transmissão, observada na
estabilidade de zero, na estabilidade a
longo prazo, na resposta de frequência e na imunidade a interferências.

A alta frequência de corte do instrumento garante uma conversão de
sinal livre de distorções. O sinal de
saída segue as mudanças rápidas no
sinal de entrada quase sem atraso.

Características
–– Uso universal
Entrada de 20 mV a 1000 V
–– Tensões de trabalho
Isolação básica de até 1000 Vca/Vcc
–– Separação protetora
conforme a norma EN 61140 – proteção do pessoal de manutenção e
dos equipamentos seguintes contra
tensões excessivamente altas de até
600 Vca/Vcc
–– Tensão de teste
5,4 kVca entre entrada e saída/
alimentação; 4,3 kVca entre
alimentação e saída
–– Excelentes propriedades
de transmissão
– Erro de ganho 0,2 %
– Frequência de corte > 10 kHz
– Tempo de resposta T99 < 200 µs
– Alta potência de saída:
12 V (saída de corrente),
10 mA (saída de tensão)

VariTrans P 29000

–– Alta imunidade a interferências
por transientes em modo comum
T-CMR >100 dB
–– Notável flexibilidade
Seleção de faixas calibradas;
a redução de modelos minimiza
os custos de estoque
–– Ajuste opcional do sensor
com potenciômetro do ponto zero
–– Uso mundial
Fonte de alimentação de entrada
universal VariPower (20 a 230 Vca/Vcc
± 10 %); operação confiável mesmo
com alimentação instável
–– Sem danos
em caso de conexão de alimentação
errada

–– Inversão chaveável
da saída
–– Limites de faixa
Limites inferior e superior ajustáveis
para a saída; opcional
–– Jaques de teste
para medição de tensão e corrente
da saída
–– Pouco espaço no gabinete
Alojamento modular de 17,5 mm
de largura
–– Baixo custo de montagem
Montagem rápida, conexão fácil da
alimentação através de conectores
trilho DIN (quando alimentados por
24 Vcc)
–– 5 anos de garantia

–– Saída de corrente passiva
Uma saída de corrente passiva pode
ser conectada à entrada ativa de CLP

Garantia
5 ANOS !
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Faixas de Medição
VariTrans P 29000 – Faixas Típicas do Instrumento
Entrada bipolar

Saída ativa

Saída passiva
4 … 20 mA

Entrada unipolar

Saída ativa

Saída passiva
4 … 20 mA

–1000 … 1000 V

–20 … 20 mA

0 … 1000 V

0 … 20 mA

–950 … 950 V

20 … –20 mA

0 … 950 V

0 … -20 mA

–900 … 900 V

4 … 20 mA

0 … 900 V

4 … 20 mA

–800 … 800 V

–10 … 10 V

0 … 800 V

0 … -10 V

–750 … 750 V

10 … –10 V

0 … 750 V

0 … 10 V

–700 … 700 V

0 … 700 V

–600 … 600 V

0 … 600 V

–500 … 500 V

0 … 500 V

–450 … 450 V

0 … 450 V

–400 … 400 V

0 … 400 V

–350 … 350 V

0 … 350 V

–300 … 300 V

0 … 300 V

–250 … 250 V

0 … 250 V

–200 … 200 V

0 … 200 V

–150 … 150 V

0 … 150 V

–100 … 100 V

0 … 100 V

VariTrans P 29001 – Faixas Típicas do Instrumento
Entrada bipolar

Saída ativa

Saída passiva

Entrada unipolar

Saída ativa

Saída passiva

–100 … 100 V

–20 … 20 mA

4 … 20 mA

0 … 100 V

0 … 20 mA

4 … 20 mA

–80 … 80 V

20 … –20 mA

0 … 80 V

0 … –20 mA

–60 … 60 V

4 … 20 mA

0 … 60 V

4 … 20 mA

–50 … 50 V

–10 … 10 V

0 … 50 V

0 … –10 V

–30 … 30 V

10 … –10 V

0 … 30 V

0 … 10 V

–20 … 20 V

0 … 20 V

–10 … 10 V

0 … 10 V

–5 … 5 V

0…5V

–300 … 300 mV

0 … 300 mV

–200 … 200 mV

0 … 200 mV

–150 … 150 mV

0 … 150 mV

–120 … 120 mV

0 … 120 mV

–100 … 100 mV

0 … 100 mV

–90 … 90 mV

0 … 90 mV

–60 … 60 mV

0 … 60 mV

–30 … 30 mV

0 … 30 mV
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Linha de Produtos
VariTrans P 29000 P2
N.º de referência

P 29000 P2 /

0
0
1

Instrumento standard
Instrumento standard
Específico p/ cliente

24 V
Entrada universal
Versão diferente

–

n n n n

VariTrans P 29001 P2
N.º de referência

P 29001 P2 /

0
Instrumento standard
Instrumento standard
Específico p/ cliente

24 V
Entrada universal
Versão diferente

–
0
1
n n n n

Versões especiais
Monitoração shunt
(só para P29001)

Monitoração do circuito de entrada:
Se uma entrada se abrir (linhas do resistor shunt rompidas),
a saída emitirá um sinal de erro (≥ 25 mA).

Limite de faixa

Um valor limite de início ou fim pode ser especificado para a faixa da saída.

Todas as versões especiais são para todas as faixas de medição.
Acessórios

N.º de referência

Fonte IsoPower A 20900

Fonte de alimentação

A 20900 H4

Conector trilho DIN ZU 0678

para derivação de tensão de alimentação
(no lado direito da IsoPower A 20900 precisa de 2 unidades)

ZU 0678

Terminal de alimentação

para 24 Vcc, alimentação dual

ZU 0677

Especificações
Dados de entrada
Faixas de entrada

Máx. ± 1000 Vcc

Capacidade de sobrecarga
(permanente)

0 … 1 V 		
1 … 100 V 		
100 … 500 V
500 … 1000 V

máx. ± 30 V
máx. ± 500 V
máx. ± 600 V
máx. ± 1200 V

Resistência da entrada

0 … 1 V 		
1 … 100 V 		
100 … 500 V
500 … 1000 V

aprox. 10 kohms
aprox. 400 kohms
aprox. 2 Mohms
aprox. 4 Mohms

Detecção de rompimento
da conexão shunt (opcional)

< 300 μA

VariTrans P 29000
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Especificações (continuação)

Dados de saída
Saída ativa

0/4 … 20 mA ou 0 … 10 V, resp., ou
–20 … +20 mA ou –10 … +10 V, resp.

Saída passiva

4 … 20 mA

Offset

Default ±150 %

Carga máx. com: corrente
tensão

Ativa: ≤ 12 V (600 ohms a 20 mA)
≤ 10 mA (1 kohm a 10 V)

Faixa de sobrecarga

Saída de corrente:
Saída de tensão:

Capacidade de sobrecarga
com tensão aplicada
externamente

± 30 V

Faixa ajustável de offset

±5%

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

Queda de tensão ao medir a
corrente de saída nos jaques
de teste 3.1 e 3.3

Máx. 150 mV

Passiva: 12 … 26 V

> 22 mA (26 V)
< 15 V

Comportamento
de transmissão
Erro de ganho

Entrada ≤ 1 V
Entrada > 1 V

Offset

≤ 0,1 % no fim de escala

Faixa de controle linear

–5 % a 105 % do span de entrada

Indicação de sobrecarga

LED vermelho no frontal

Indicação de erro de carga

LED vermelho no frontal

Tempo de resposta t99

< 200 ms ou < 200 μs para frequência de corte de 10 Hz ou 10 kHz

Frequência de corte

10 Hz ou 10 kHz

Razão de rejeição
em modo comum

Faixa de entrada ≤ 1 V

CMRR 1)
Aprox. 150 dB (CC/CA: 50 Hz)
T-CMRR 2) Aprox. 100 dB (1000 V, tr = 1 µs)

Influência da temperatura 3)

Entrada ≤ 1 V
Entrada > 1 V

≤ 50 % no fim de escala
≤ 80 % no fim de escala

Alimentação

P2900XP2/00
P2900XP2/01

24 Vcc +/- 25 %
20 … 230 Vca/Vcc +/- 10 %; CA: 45 Hz até 440 Hz

Consumo de energia

1,5 W

≤ 0,1 % do valor medido
≤ 0,2 % do valor medido

Alimentação
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Especificações (continuação)

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

5,4 kVca, entre entrada e saída/alimentação
4,3 kVca entre alimentação e saída

Isolação básica conforme norma
EN 61010-1:2001 para circuitos
CAT II e CAT III

Tensão de trabalho
CAT II: 1000 Vca/Vcc
CAT III: 1000 Vca/Vcc

Isolação reforçada conforme
norma EN 61010-1:2001 para
circuitos CAT II e CAT III

Tensão de trabalho
CAT II: 600 Vca/Vcc
CAT III: 300 Vca/Vcc

Isolação conforme normas
UL 508 e C22.2 No. 14 – 2010

Tensão de trabalho
CAT III: 600 Vca/Vcc

Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC) 4)

Norma do produto: EN 61326-1
Geração de interferências: Classe B
Imunidade a interferências: Ambiente industrial

EUA / Canadá, UL.

“cULus Listed”, Equipamento de Controle Industrial.
Arquivo: E220033, Norma: ANSI/UL 508, Norma Canadá: C22.2 No. 14 - 2010

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Outros dados
MTBF5)

158 anos

Temperatura ambiente

Operação: 		
Operação com saída passiva:
Transporte e armazenamento:

Condições ambientais

Uso interno 6)
Umidade relativa: 5 … 95 %, sem condensação; altitude máx. 2000 m
(pressão do ar: 790 … 1060 hPa (a p0=1013 hPa) 7)

Design

Alojamento modular com terminais parafuso

Conexão

Bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

Torque de aperto

0,6 Nm

Diâmetro dos jaques de teste

2,1 mm

Nível de proteção

Alojamento: IP 40, terminais: IP 20

Montagem

Em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Peso

Aprox. 120 g

Acessórios

Conector trilho DIN ZU 0678
Fonte de alimentação A20900H4
Terminal de alimentação ZU 0677

–25 … +70 °C (temp. inicial mín.: –40 °C)
–25 … +60 °C
–40 … +85 °C

Largura do alojamento: 17,5 mm

Razão de rejeição em modo comum = ganho de tensão diferencial : ganho de tensão em modo comum
Razão de rejeição de transientes em modo comum = ganho CC diferencial : ganho do valor de pico de transientes em modo comum
3) Temperatura de referência para especificações de CT = 23 ºC, CT médio
4) Com interferência pode haver pequenos desvios.
5) Tempo médio entre falhas (MTBF) de acordo com a norma EN 61709 (SN 29500).
Condições: operação estacionária em sala bem conservada, temperatura ambiente média de 40 °C, sem ventilação, operação contínua
6) Operação estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
7) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
1)
2)

VariTrans P 29000
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Curvas Características
Característica normal com Limite
de Faixa ajustável (mín.) e offset
ajustável

Característica invertida com Limite
de Faixa ajustável (máx.) e offset
ajustável

Saída

Saída

OUTmáx.

OUTmáx.
105 %
100 %
Limite de Faixa
100 %
105 %

-105 %
-100 %

105 %
100 %

Entrada

-105 %
-100 %

Limite
de Faixa

100 %
105 %

Offset

Entrada

Offset

-100 %
-105 %
OUTmáx.

OUTmáx.

Fiações Típicas
Fiações Típicas (Entrada)
VariTrans P 29000:
500 … 1000 V
VariTrans P 29001:
0 … 100 V
+

VariTrans P 29000:
100 … 500 V
VariTrans P 29001:
0 … 300 mV

5.3
5.2

Fiações Típicas (Saída)

+

Saída de tensão com
medição opcional

Saída de corrente,
ativa, com medição opcional

Saída de corrente,
passiva, com medição opcional

5.3

3.1

3.1

3.1

5.2

3.1

3.1

3.1

3.3

3.3

3.3

3.3

V

3.3

3.3

I

V

A

I

12 … 26 V

V
6.2

–
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6.3

–

6.2

3.2

3.2

3.2

6.3

3.2

3.2

3.2

VariTrans P 29000

VariTrans P 29000

Diagrama de Blocos
5.2+
Entrada

6.25.3+

10 pF
1 nF

30 V

10 pF

+ V = 3.1
I = 3.3
– 3.2

Saída

6.3-

1.1

1.2

Alimentação 20 … 230 Vca/Vcc

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
17,5

99,0

3.3 3.2 3.1

114,5

5.1 5.2 5.3

1.3 1.2 1.1

6.1 6.2 6.3

1.1

Alimentação

1.2

Alimentação

1.3

Não conectado

3.1

Saída de corrente (passiva/ativa)

3.2

Saída (terra)

3.3

Saída de tensão

5.1

Não conectado

5.2

Entrada (positivo)

5.3

Entrada (positivo)

6.1

Não conectado

6.2

Entrada (negativo)

6.3

Entrada (negativo)

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans P 29000
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VariTrans P 41000
Transdutores universais para alta tensão.
Sinais de entrada Vin = ±60 mV até Vin = ±100 V.
A Tarefa
Em sistemas de alta tensão, os sinais
de tensão unipolares ou bipolares
na faixa de 60 mV a 100 V, ou seja,
tensões sobre resistores shunt, precisam ser isolados galvanicamente e
serem convertidos em sinais de saída
padronizados de ±20 mA, ±10 V ou 4 a
20 mA.
Os Problemas
Quando a isolação é insuficiente, altas
tensões e condições ambientais severas podem romper a isolação galvânica. Isso pode gerar valores falsos de
medição ou mesmo causar acidentes
pessoais ou danos aos equipamentos.
Esses riscos precisam ser eliminados
com segurança e a longo prazo por
isoladores bem projetados.
A Solução
Os transdutores para alta tensão
VariTrans P 41000 foram desenvolvidos especialmente para medição
de tensões bipolares de milivolts até
volts isolando confiavelmente os altos
potenciais no circuito de entrada.
As distâncias de isolação são projetadas para resistir a tensões permanentes de até 3600 Vca/Vcc e transientes
rápidos de até 20 kV. O instrumento
tem separação protetora contra
choques elétricos conforme norma
EN 61140 entre entrada, saída e alimentação.
O Alojamento
Os transdutores para alta tensão
VariTrans P 41000 possuem um novo
alojamento modular de 22,5 mm de
largura, que é instalável em trilho DIN
padrão. Os frontais dos modelos ajustáveis possuem uma chave rotativa
codificada para seleção de faixas.
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As Vantagens
Os VariTrans P 41000 são disponíveis
para quaisquer tensões de ±60 mV até
±100 V. Sinais unipolares e bipolares
(convencionais) são disponibilizados
na saída: ±20 mA, ±10 V e 4 … 20 mA.
Há 16 possíveis combinações de sinais
de entrada/saída para fácil seleção
através de uma chave rotativa no frontal do instrumento. Não há necessidade de ajustes complicados com chave
de fenda, calibrador e multímetro.
Problemas de deriva devido a componentes de ajuste fino instáveis como,
por exemplo, potenciômetros, são
evitados. Graças à facilidade de seleção de faixas, os instrumentos podem
ser adaptados facilmente à situação
de cada cliente. Até 16 combinações
customizadas de sinais podem ser
implementadas num instrumento, que
pode então ser configurado de modo
ideal para a respectiva aplicação.
A fonte de alimentação integrada
VariPower com entrada universal (20 a
253 Vca/Vcc) oferece a máxima flexibilidade. Isso garante uma operação
sem problemas com tensões alternadas ou contínuas em qualquer lugar
do mundo e proporciona a máxima
segurança, mesmo com redes elétricas
instáveis.
A instalação também é fácil e segura.
É praticamente impossível fazer uma
conexão errada. Tempos ociosos e trabalhos de reparo dispendiosos durante o comissionamento são evitados.
O encapsulamento a vácuo proporciona a máxima proteção contra influências ambientais agressivas, choques
e vibrações e mantém a alta resistência de isolação necessária a longo
prazo para tensões de trabalho de até
3600 Vcc/Vca. O sistema de isolação
satisfaz aos requisitos de segurança
das normas EN 61010-1 e EN 50124-1
(aplicações ferroviárias: coordenação
de isolação).
VariTrans P 41000

VariTrans P 41000

A Tecnologia
Nesta série de instrumentos, a Knick
se apoia na recém-desenvolvida tecnologia TransShield que, comparada
com as tecnologias convencionais,
permite a produção de transformadores de alta tensão muito compactos e
com pouca fuga. Graças à economia
de espaço resultante, os transdutores
shunt P 41000 podem ter alojamentos
modulares de apenas 22,5 mm de
largura. Outra importante vantagem
oferecida por essa tecnologia: altas
sobretensões transitórias (interferências em modo comum) são isoladas
confiavelmente e não causam quase
nenhum erro de medição na saída.

Para garantir a isolação especificada,
100 % dos instrumentos são submetidos a testes com 15 kVca (modelos
com faixa fixa) ou 10 kVca (modelos
chaveáveis).
O projeto dos circuitos e a construção
dos instrumentos asseguram uma excelente característica de transmissão,
observada na estabilidade do ponto
zero, na linearidade, na longa estabilidade, na resposta de frequência e na
imunidade a interferências.
A alta frequência de corte assegura
uma conversão livre de distorções.
O sinal de saída segue as mudanças
rápidas do sinal de entrada quase sem
nenhum atraso.

Características
–– Transdutores universais
para alta tensão
Conversão de tensões como,
por exemplo, em aplicações shunt,
de ± 60 mV a ±100 V em sinais de
saída impressos de ±20 mA, ±10 V
ou 4 a 20 mA
–– Nova tecnologia TransShield
Alojamentos modulares extremamente compactos
–– Tensões de trabalho
de até 3600 Vca/Vcc
–– Proteção contra choques elétricos
Separação protetora para até
1800 Vca/Vcc (norma EN 61140)
–– Tensões de teste de até 15 kVca
–– Excelentes propriedades
de transmissão
– Erro de ganho < 0,1 %
– Frequência de corte de 5 kHz
(filtro passa-baixas / frequência de
corte menor mediante solicitação)
– Tempo de subida T90 aprox. 110 µs

VariTrans P 41000

–– Praticamente sem influência
de tensões em modo comum:
CMRR >150 dB
–– Alta imunidade a transientes:
T-CMRR >115 dB
–– Notável flexibilidade
– Chaveamento calibrado de até
16 faixas de entrada/saída (tensão
de trabalho de até 2200 V).
– Até 16 faixas de medição
específicas para o cliente
– Fonte de alimentação de entrada
universal (20 a 253 Vca/Vcc)
–– Operação confiável mesmo
com alimentação instável

–– Robusto
Encapsulamento a vácuo
–– Ideal para sistemas ferroviários CC
até 3000 Vcc
–– Mecanicamente estáveis
para operação em navios, veículos
ferroviários e veículos terrestres
–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !

–– Conexões erradas não
danificam o instrumento
–– Modelos chaveados
Mínima diversificação de instrumentos e economia nos custos de
estoque
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Linha de Produtos
Instrumento

Entrada

Saída

N.º de Referência

N.º de Referência

Tensão de trabalho:
≤2,2 kVca/Vcc
Tensão de teste:
10 kVca

Tensão de trabalho:
≤3,6 kVca/Vcc
Tensão de teste:
15 kVca

VariTrans P 41000
Entrada e saída ajustáveis

±60 / 90 / 150 / 300 /
500 mV / 10 V1),
chaveáveis

±10 V, ±20 mA
e 4 … 20 mA,
chaveáveis

P 41000 D1

–

VariTrans P 41000
com configuração fixa

± 60 mV
± 60 mV
0 … 60 mV
± 60 mV
± 90 mV
± 90 mV
0 … 90 mV
± 90 mV
± 150 mV
± 150 mV
0 … 150 mV
± 150 mV
± 300 mV
± 300 mV
0 … 300 mV
± 300 mV
± 500 mV
± 500 mV
0 … 500 mV
± 500 mV
±1V
±1V
0…1V
±1V
± 10 V
± 10 V

± 20 mA
4 … 20 mA
4 … 20 mA
± 10 V
± 20 mA
4 … 20 mA
4 … 20 mA
± 10 V
± 20 mA
4 … 20 mA
4 … 20 mA
± 10 V
± 20 mA
4 … 20 mA
4 … 20 mA
± 10 V
± 20 mA
4 … 20 mA
4 … 20 mA
± 10 V
± 20 mA
4 … 20 mA
4 … 20 mA
± 10 V
± 20 mA
± 10 V

P 41056 D1
P 41059 D1
P 41057 D1
P 41058 D1
P 41046 D1
P 41049 D1
P 41047 D1
P 41048 D1
P 41066 D1
P 41069 D1
P 41067 D1
P 41068 D1
P 41076 D1
P 41079 D1
P 41077 D1
P 41078 D1
P 41086 D1
P 41089 D1
P 41087 D1
P 41088 D1
P 41096 D1
P 41099 D1
P 41097 D1
P 41098 D1
P 41036 D1
P 41038 D1

P 41156 D1
P 41159 D1
P 41157 D1
P 41158 D1
P 41146 D1
P 41149 D1
P 41147 D1
P 41148 D1
P 41166 D1
P 41169 D1
P 41167 D1
P 41168 D1
P 41176 D1
P 41179 D1
P 41177 D1
P 41178 D1
P 41186 D1
P 41189 D1
P 41187 D1
P 41188 D1
P 41196 D1
P 41199 D1
P 41197 D1
P 41198 D1
P 41136 D1
P 41138 D1

VariTrans P 41000
ajustado para os
requisitos do cliente

±10 V, ±20 mA,
P 41000 D1-nnnn
±60 mV … 100 V
uma ou mais faixas para 4 … 20 mA, uma ou mais
faixas para requisitos do
requisitos do cliente2)
cliente2)
±60 mV … 100 V
fixa, para requisitos
do cliente2)

±10 V, ±20 mA,
4 … 20 mA, fixa,
para requisitos
do cliente2)

P 41000 D1-nnnn

–

P 41100 D1-nnnn

“Relatório de Teste Específico” incluso
Alimentação
20 … 253 Vca/Vcc
1)

Entrada de ±10 V chaveável somente com saída de ±10 V
a configuração desejada no pedido.

2) Especificar

84 |

VariTrans P 41000

VariTrans P 41000

Especificações
Entrada
Entradas1)

P 41000 D1 		±60 mV, ±90 mV, ±150 mV, ±300 mV, ±500 mV, ±10 V, bipolar;
chaveamento calibrado; default: ± 10 V
P 41000 D1-nnnn 	60 mV … 100 V, unipolar/bipolar; 1 a 16 faixas de acordo com os requisitos
do cliente, chaveamento calibrado
P 41100 D1-nnnn 	60 mV … 100 V, unipolar/bipolar; configuração fixa de acordo com
requisitos do cliente

Resistência da entrada

Faixa ≤ 0,5 V 		
Faixa > 0,5 V 		

Aprox. 100 kohms
> 2 Mohms

Capacitância da entrada

Faixa ≤ 0,5 V 		
Faixa > 0,5 V 		

Aprox. 10 nF (aprox. 94 nF com opção monitoração de shunt)
Aprox. 1 nF

Capacidade de sobrecarga

Faixa ≤ 10 V 		Limitada por diodo supressor de 36 V,
corrente ininterrupta máx. admissível: = 20 mA
Faixa > 10 V 		Limitada em 150 V por diodo supressor,
corrente ininterrupta máx. admissível: = 3 mA

Saída
Saída

P 41000 D1 		20 mA, 10 V unipolar/bipolar e 4 … 20 mA;
chaveamento calibrado, default: ± 10 V
P 41000 D1-nnnn 	20 mA, 10 V unipolar/bipolar e/ou 4 … 20 mA;
chaveamento calibrado de acordo com os requisitos do cliente
P 41100 D1-nnnn 	20 mV, 10 V, unipolar/bipolar ou 4 … 20 mA;
configuração fixa de acordo com requisitos do cliente

Offset

até ±150 % (default)

Carga

com saída de corrente
com tensão de saída

Offset

< 20 µA ou 10 mV

Onda residual

< 10 mVrms

≤ 12 V (600 ohms a 20 mA)
≤ 10 mA (1000 ohms a 10 V)

Comportamento de transmissão
Erro de ganho

< 0,1 % do valor medido

Frequência de corte (-3 db)

5 kHz; configuração de fábrica opcional: 10 Hz

Tempo de resposta T90

Aprox. 110 µs

Razão de rejeição
em modo comum

Faixa de entrada ≤ 1 V

Coeficiente de temperatura4)

< 0,005 %/K no fim de escala

CMRR2)
T-CMRR3)
Faixa da entrada > 1 V
CMRR2)
		

aprox. 150 dB (CC/CA: 50 Hz)
aprox. 115 dB (1000 V, tr = 1 µs)
CC: aprox. 150 dB
CA 50 Hz: aprox. 120 dB

Alimentação
Alimentação

VariTrans P 41000

20 … 253 Vca/Vcc

CA 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA; máx. aprox. 1,2 W

| 85

ProLine
Tecnologia de Interface

Transdutores para
Alta Tensão / Shunt

Especificações (continuação)
Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

Chaveamento calibrado		

10 kVca entre entrada e saída/alimentação

Configuração fixa (modelo P411xxD1)

15 kVca entre entrada e saída/alimentação

Todos os modelos 		

4 kVca entre saída e alimentação

Chaveamento calibrado		

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2
(transientes rápidos: máx. 13,5 kV)

Tensão de trabalho
(isolação básica)
conforme norma EN 61010-1

Configuração fixa (modelo P411xxD1) 	Até 3600 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2
(transientes rápidos: máx. 20 kV)
Isolação de tensão nominal
conforme norma EN 50124-1

Chaveamento calibrado 		Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2
Configuração fixa 		Até 3000 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2

Proteção contra
choques elétricos

Chaveamento calibrado		Separação protetora conforme norma EN 61140 por
isolação reforçada conforme norma EN 61010-1
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III
e grau de poluição 2:
– até 1100 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação
Configuração fixa (modelo P411xxD1)	Separação protetora conforme norma EN 61140 por
isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III
e grau de poluição 2:
– até 1800 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.

Tensão nominal
conforme UL 347

P410 … : 2200 Vca (45 … 65 Hz) / Vcc
P411 … : 3600 Vca (45 … 65 Hz) / Vcc
Impedância da entrada: < 50 µA
BIL (resistência nominal a raios): 30 kV
Categoria de sobretensão III e grau de poluição 2
Não contém componentes que precisem de manutenção.
Usar somente cabos de cobre.

Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC)5)

Norma da família de produtos:
Emissão de interferências
Imunidade a interferências:

UL

UL 347
E356768

Resistência mecânica

IEC 61373

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE
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Especificações (continuação)

Outros dados
MTBF6)

Aprox. 96 anos

Temperatura ambiente7)

Operação: 		
Transporte e armazenamento:

Condições ambientais

Uso interno8) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 9)

Design

Alojamento modular
com terminais parafuso

Conexão

Parafusos M 3.5 com caixa de terminal 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 terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Alojamento: IP 40
Terminais: IP 20

Montagem

Encaixável em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Peso

Aprox. 180 g

–10 … +70 °C
–40 … +85 °C

Largura do alojamento D1: 22,5 mm
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais

1) Tensão

de entrada de até 500 mV com monitoração de shunt mediante solicitação
Razão de rejeição em modo comum: Ganho de tensão em modo comum
3) Razão de rejeição de transientes em modo comum = ganho CC diferencial : ganho do valor de pico de transientes em modo comum
4) Temperatura de referência para especificações de CT = 23 ºC, CT médio
5) Com interferência pode haver pequenos desvios.
6) Tempo médio entre falhas (MTBF) conforme norma EN 61709 (SN 29500)
Condições: Operação estacionária em ambientes bem conservados, temperatura ambiente média de 40 °C, sem ventilação, operação contínua
7) Faixa de temperatura de operação estendida -25 … +85 °C mediante solicitação
8) Operação estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
9) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
2)

VariTrans P 41000
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Diagrama de Blocos
V > 500 mV
Z*

1 nF
C 1 nF

V ≤ 500 mV
10 nF

36 V

Z 15 V

+
Saída V/I
–

Z* Entrada
36 V ≤ 10 V
150 V > 10 V
Alimentação 20 … 253 Vca/Vcc

Aplicação Típica
Medição de corrente com resistor shunt
3600 Vcc
VariTrans P 41067 D1

0 … 150 mV

M
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4 … 20 mA

Controlador

20 … 253 Vca/Vcc

VariTrans P 41000

VariTrans P 41000

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
22,5

90

118

Encaixável em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 50 022

Arranjo de terminais
5
6
7

Entrada
Entrada
Entrada

+
+
–

tensão (> 1 V … 100 V)
tensão (60 … 1000 mV)

11 Alimentação CA/CC
12 Alimentação CA/CC
13
14
15
16

Saída
Saída
Saída
Saída

+
+
–
–

corrente
tensão
corrente
tensão

Parafusos M 3.5 com caixa de terminal 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 terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.
Para saída de tensão, jampear terminais 13 e 14.
Não usar jumper para saída de corrente
(remover o jumper pré-instalado).

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans P 41000
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VariTrans P 42000
Transdutores universais para alta tensão.
Tensões de entrada de até Vin = ±3600 V.
A Tarefa
Em sistemas de alta tensão, os sinais
de tensão unipolares ou bipolares na
faixa de 100 mV a 3600 V precisam ser
isolados galvanicamente e serem convertidos em sinais de saída convencionais de ±20 mA, ±10 V ou 4 a 20 mA.
Os Problemas
No caso de isolação insuficiente,
altas tensões e condições ambientais
severas podem romper a isolação
galvânica. Isso pode resultar em
valores de medição falsos ou mesmo
em acidentes pessoais ou danos aos
equipamentos. Esses riscos precisam
ser eliminados com segurança e a
longo prazo por transdutores para alta
tensão bem projetados.
A Solução
Os transdutores VariTrans P 42000
foram desenvolvidos especialmente
para medições de altas tensões de até
3600 Vca/Vcc, isolando confiavelmente os altos potenciais no circuito de
entrada.
As distâncias de isolação são projetadas para resistir a tensões permanentes de até 3600 Vca/Vcc e transientes
rápidos de até 20 kV. O instrumento
tem uma separação para proteção
contra choques elétricos conforme
norma EN 61140 entre entrada, saída e
alimentação.
O Alojamento
Os transdutores para altas tensões
VariTrans P 42000 possuem um novo
alojamento modular de 67,5 mm
de largura instalável em trilho DIN
padrão. Os frontais dos modelos ajustáveis possuem uma chave rotativa
codificada para seleção de faixas.
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As Vantagens
Os VariTrans P 42000 são disponíveis
para quaisquer tensões de ±100 mV
até ±3600 V. Os sinais convencionais
unipolares e bipolares disponíveis na
saída são: ±20 mA, ±10 V e 4 … 20 mA.
Dezesseis combinações de sinais de
entrada/saída podem ser selecionadas
facilmente com uma chave rotativa
no frontal do instrumento. Não há
necessidade de ajustes complicados
com chave de fenda, calibrador e multímetro. Problemas de deriva devido a
componentes de ajuste fino instáveis
como, por exemplo, potenciômetros,
são evitados. Graças à facilidade de
seleção de faixas, os instrumentos
podem ser adaptados facilmente para
as necessidades de cada cliente. Até
16 combinações customizadas de
sinais podem ser implementadas em
um instrumento, que pode então ser
configurado de modo ideal para a
respectiva aplicação.
A fonte de alimentação de entrada
universal (20 a 253 Vca/Vcc) VariPower
integrada oferece a máxima flexibilidade. Isso garante uma operação sem
problemas com tensões alternadas ou
contínuas em qualquer lugar do mundo e proporciona a máxima segurança
mesmo com redes elétricas instáveis.
A instalação também é fácil e segura.
É praticamente impossível fazer uma
conexão errada. Tempos ociosos e trabalhos de reparo dispendiosos durante o comissionamento são evitados.
O encapsulamento a vácuo proporciona a máxima proteção contra influências ambientais agressivas, choques e
vibrações e mantém a alta resistência
de isolação necessária a longo prazo
para tensões de trabalho de até 3600
Vcc/Vca. O sistema de isolação atende
os requisitos de segurança das normas
EN 61010-1 e EN 50124-1 (aplicações
ferroviárias: coordenação de isolação).

VariTrans P 42000

VariTrans P 42000

A Tecnologia
Nesta série de instrumentos, a Knick
se apoia na recém-desenvolvida tecnologia TransShield que, comparada
com as tecnologias convencionais,
permite a produção de transformadores de alta tensão muito compactos e
com pouca fuga. Graças à resultante
economia de espaço, um alojamento
modular de apenas 67,5 mm de largura é suficiente para tensões de entrada
de até 3600 Vca/Vcc.

Para garantir a isolação especificada,
100 % dos instrumentos são submetidos a testes com 15 kVca (modelos
com faixa fixa) ou 10 kVca (modelos
chaveáveis).
O projeto dos circuitos e a construção
dos instrumentos asseguram uma
excelente característica de transmissão, observada na estabilidade do
ponto zero, na linearidade, na longa
estabilidade, na resposta de frequência e na imunidade a interferências. A
alta frequência de corte assegura uma
conversão livre de distorções. O sinal
de saída segue as mudanças rápidas
no sinal de entrada quase sem atraso.

Características
–– Transdutores universais
para altas tensões
Conversão de tensões de entrada de
até 3600 Vca/Vcc em sinais de saída
impressos de ±20 mA, ±10 V ou 4 a
20 mA

–– Máxima exatidão

–– Nova tecnologia TransShield
Alojamentos modulares extremamente compactos

–– Notável flexibilidade
– Chaveamento calibrado de até
16 faixas de entrada/saída
(tensão de trabalho de até 2200 V)
– Até 16 faixas de medição específicas do cliente
– Fonte de alimentação de entrada
universal (20 a 253 Vca/Vcc)

–– Tensões de trabalho
de até 3600 Vca/Vcc

–– Função confiável
mesmo com alimentação instável

–– Proteção contra choques elétricos
Separação protetora de até 1800
Vca/Vcc conforme norma EN 61140

–– Sem danos
em caso de conexão de alimentação
errada

–– Tensões de teste de até 15 kVca

–– Modelos chaveados
Mínima diversificação de instrumentos e economia nos custos de
estoque

–– Excelente propriedades
de transmissão:
– Erro de ganho <0,3%
– Frequência de corte 5 kHz
(filtro passa-baixas / frequência de
corte menor mediante solicitação)
– Tempo de subida T90 aprox. 110 µs

VariTrans P 42000

–– Adequado para
sistemas ferroviários CC
até 3000 Vcc
–– Mecanicamente estável
para operação em navios, veículos
ferroviários e veículos terrestres
–– 5 anos de garantia

5 Year
Warranty!

–– Robusto
Encapsulamento a vácuo
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Linha de Produtos

Instrumentos

Entrada

Saída

Tensão de trabalho Tensão de teste

N.º de
referência

VariTrans P 42000
Entrada e saída ajustáveis

±400 / 600 / 800 /
1000 / 1200 V
chaveável

±10 V, ±20 mA
e 4 … 20 mA,
chaveável

≤ 2,2 kVca/Vcc

10 kVca

P 42000 D3

±1400 / 1600 /
1800 / 2000 /
2200 V, chaveável

±10 V, ±20 mA
e 4 … 20 mA,
chaveável

≤ 2,2 kVca/Vcc

10 kVca

P 42001 D3

±100 mV … 2200 V,
uma ou mais faixas
conforme requisitos
do cliente1)

±10 V, ±20 mA,
4 … 20 mA,
uma ou mais faixas
conforme requisitos
do cliente1)

≤ 2,2 kVca/Vcc

10 kVca

P 42000 D3
D3-nnnn

±100 mV … 3600 V
fixa, para requisitos
do cliente1)

±10 V, ±20 mA,
4 … 20 mA, fixa, para
requisitos do cliente1)

≤ 3,6 kVca/Vcc

15 kVca

P 42100 D3
D3-nnnn

VariTrans P 42000
Ajustado para os requisitos
do cliente

“Relatório de Teste Específico” incluso

Alimentação
20 … 253 Vca/Vcc
1)

Especificar a configuração desejada no pedido.
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Especificações
Entrada
Entradas

P 42000 D3 	±400 V, ±600 V, ±800 V, ±1000 V, ±1200 V; chaveamento calibrado,
default: ± 1200 V
P 42001 D3 	±1400 V, ±1600 V, ±1800 V, ±2000 V, ±2200 V; chaveamento calibrado,
default: ± 2200 V
P 42000 D3-nnnn 	100 V … 2200 V, unipolar/bipolar; 1 a 16 faixas para requisitos do cliente,
chaveamento calibrado
P 42100 D3-nnnn
100 V … 3600 V, unipolar/bipolar; configuração fixa p/ requisitos do cliente

Resistência da entrada

P 42000 D3 		
P 42001 D3 		
P 42000 D3-nnnn
P 42100 D3-nnnn

Capacitância da entrada

< 10 pF

Capacidade de sobrecarga

20 % no fim de escala, máx. ±3900 V

7,2 Mohms
14 Mohms
>5 Mohms
>5 Mohms

Saída
Saída

P 42000 D3
P 42001 D3
P 42000 D3-nnnn
P 42100 D3-nnnn

Offset

Default até ±150 %

Carga

Com corrente de saída
Com tensão de saída

Offset

20 µA ou 10 mV

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

20 mA, 10 V unipolar/bipolar e 4 … 20 mA
20 mA, 10 V unipolar/bipolar e 4 … 20 mA
20 mA, 10 V unipolar/bipolar e/ou 4 … 20 mA
20 mA ou 10 V unipolar/bipolar ou 4 … 20 mA

≤ 12 V (600 ohms a 20 mA)
≤ 10 V (1000 ohms a 10 mA)

Comportamento de transmissão
Erro de ganho

< 0,3 % do valor medido

Frequência de corte (-3 db)

Aprox. 5 kHz; configuração de fábrica opcional: 10 Hz

Tempo de resposta T90

Aprox. 110 µs

Coeficiente de

temperatura1)

0,01 %/K no fim de escala

Alimentação
Alimentação

VariTrans P 42000

20 … 253 Vca/Vcc

CA 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA; máx. aprox. 1,2 W
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Especificações (continuação)

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

Chaveamento calibrado

10 kVca entre entrada e saída/alimentação

Ajuste fixo
(modelo P 42100D3-nnnn)

15 kVca entre entrada e saída/alimentação

Todos os modelos

4 kVca entre saída e alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)
conforme norma EN 61010-1

Chaveamento calibrado

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria de
sobretensão III e grau de poluição 2 (transientes rápidos: 13,5 kV)

Ajuste fixo
(modelo P 42100D3-nnnn)

 té 3600 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria de
A
sobretensão III e grau de poluição 2 (transientes rápidos: 20 kV)

Isolação de tensão nominal
conforme norma EN 50124-1

Chaveamento calibrado

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria de
sobretensão III e grau de poluição 2

Ajuste fixo
(modelo P 42100D3-nnnn)

Até 3000 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria de
sobretensão III e grau de poluição 2

Chaveamento calibrado

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada
conforme norma EN 61010-1
Tensões de trabalho c/ categoria de sobretensão III e grau de poluição 2:
– até 1100 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação

Ajuste fixo
(modelo P 42100D3-nnnn)

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada
conforme norma EN 61010-1.
Tensões de trabalho c/ categoria de sobretensão III e grau de poluição 2:
– até 1800 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação

Proteção contra
choques elétricos

Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.
Tensão nominal
conforme UL 347

P420 … :
Impedância da entrada:

2200 Vca (45 … 65 Hz) / Vcc
> 1 MΩ (0,4 VA)

BIL (resistência nominal a raios: 30 kV)
Categoria de sobretensão III, grau de poluição 2
Não contém componentes que exijam manutenção. Usar somente cabos de cobre.

Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC)2)

Norma da família de produtos:
Emissão de interferências:
Imunidade a interferências:

UL

Listado conforme UL 347
E356768

Resistência mecânica

IEC 61373

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE
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Especificações (continuação)

Outros dados
Aprox. 96 anos

MTBF3)
Temperatura

ambiente4)

Operação:
Transporte e armazenamento:

–10 … +70 °C
–40 … +85 °C

Condições ambientais

Uso interno5) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 6)

Design

Alojamento modular
com terminais parafuso

Conexão

Bitola máx. dos condutores
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 conforme norma EN 60715

Peso

Aprox. 500 g

Largura do alojamento D3: 67,5 mm
Veja outras medidas nos desenhos dimensionais

1) Temperatura

de referência para especificações de CT = 23 ºC, CT médio
Com interferência pode haver pequenos desvios.
3) Tempo médio entre falhas (MTBF) conforme norma EN 61709 (SN 29500)
Condições: operação estacionária em ambientes bem conservados, temperatura ambiente média 40 ºC, sem ventilação, operação contínua
4) Faixa de temperatura estendida -25 a + 85 ºC, mediante solicitação
5) Operação estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
6) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
2)

VariTrans P 42000
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Diagrama de Blocos

+
Entrada
de tensão
–

10 pF

C 1 nF

Z 15 V

+
Saída V/I
–

Alimentação 20 … 253 Vca/Vcc

Aplicação Típica
Medição direta da tensão de alimentação
3600 V DC
VariTrans P 42000 D3

M

4 … 20 mA

Controlador

20 … 253 Vca/Vcc
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
118

90

67,5

Encaixável em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Arranjo de terminais
15 Entrada
23 Entrada

– tensão
+ tensão (≤3600 V)

11 Alimentação CA/CC
28 Alimentação CA/CC
37
38
39
40

Saída
Saída
Saída
Saída

+
+
–
–

corrente
tensão
corrente
tensão

Parafusos M 3.5 com caixa de terminal 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 terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.
Para saída de tensão, jumpear os terminais 37 e 38.
Não usar jumper para saída de corrente
(remover o jumper pré-instalado).

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans P 42000
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VariTrans P 43000
Transdutores universais para alta tensão.
Correntes de entrada de até Iin = 5 A.
A Tarefa
Em sistemas de alta tensão, as
correntes unipolares ou bipolares na
faixa de 100 mA a 5 A precisam ser
isoladas galvanicamente e convertidas
em sinais de saída convencionais de
±20 mA, ±10 V ou 4 a 20 mA.
Os Problemas
Em caso de isolação insuficiente, altas
tensões e condições ambientais severas podem sobrecarregar a isolação
galvânica, resultando em valores de
medição falsos ou mesmo em acidentes pessoais ou danos aos equipamentos. Esses riscos precisam ser eliminados com segurança e a longo prazo
por transdutores de alta tensão bem
projetados.
A Solução
Os transdutores para altas tensões
VariTrans P 43000 foram desenvolvidos especialmente para medição
direta de correntes de até 5 A CA/
CC, isolando confiavelmente os altos
potenciais no circuito de entrada.
As distâncias de isolação são projetadas para resistir a tensões permanentes de até 3600 Vca/Vcc e a transientes
rápidos de até 20 kV. O instrumento
tem separação que protege contra
choques elétricos conforme a norma
EN 61140 entre entrada, saída e
alimentação.
O Alojamento
Os transdutores para altas tensões
VariTrans P 43000 possuem um novo
alojamento modular de 45 mm de largura instalável em trilho DIN padrão.
Os frontais dos modelos ajustáveis
possuem uma chave codificada rotativa para seleção de faixas.
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As Vantagens
Os VariTrans P 43000 são disponíveis
para quaisquer correntes de entrada
de ±100 mA até ±5 A. Os sinais convencionais unipolares e bipolares disponíveis na saída são: ±20 mA, ±10 V
e 4 … 20 mA. Dezesseis combinações
de sinais de entrada/saída podem ser
selecionadas facilmente com uma chave rotativa no frontal do instrumento.
Não há necessidade de ajustes complicados com chave de fenda, calibrador
e multímetro. Problemas de deriva
devido a componentes de ajuste fino
instáveis como, por exemplo, potenciômetros, são evitados.
Graças à facilidade de seleção de
faixas, os instrumentos podem ser
adaptados facilmente às necessidades
de cada cliente. Até 16 combinações
customizadas de sinais podem ser implementadas em um instrumento, que
pode então ser configurado de modo
ideal para a respectiva aplicação.
A fonte de alimentação de entrada
universal (20 a 253 Vca/Vcc) VariPower
integrada oferece a máxima flexibilidade. Isso garante uma operação sem
problemas com tensões alternadas
ou contínuas em qualquer lugar do
mundo e proporciona a máxima
segurança, mesmo com redes elétricas
instáveis.
A instalação também é fácil e segura.
É praticamente impossível fazer uma
conexão errada. Tempos ociosos e trabalhos de reparo dispendiosos durante o comissionamento são evitados.
O encapsulamento a vácuo proporciona a máxima proteção contra influências ambientais agressivas, choques
e vibrações e mantém a alta resistência de isolação necessária a longo
prazo para tensões de trabalho de até
3600 Vcc/Vca. O sistema de isolação
satisfaz aos requisitos de segurança
das normas EN 61010-1 e EN 50124-1
(aplicações ferroviárias: coordenação
de isolação).
VariTrans P 43000

VariTrans P 43000

A Tecnologia
Nesta série de instrumentos, a Knick
confia na recém-desenvolvida tecnologia TransShield que, comparada
com as tecnologias convencionais,
permite a produção de transformadores de alta tensão muito compactos e
com pouca fuga. Graças à resultante
economia de espaço, um alojamento
modular de apenas 45 mm de largura
é suficiente para correntes de entrada
de até 5 A CA/CC. Outra importante
vantagem oferecida por essa tecnologia: altas sobretensões transitórias

(interferências em modo comum) são
isoladas confiavelmente e não causam
quase nenhum erro de medição na
saída.
Para garantir a isolação especificada,
100 % dos instrumentos são submetidos a testes com 15 kVca (modelos
com faixa fixa) ou 10 kVca (modelos
chaveáveis).

O projeto dos circuitos e a construção
dos instrumentos asseguram uma
excelente característica de transmissão, observada na estabilidade do
ponto zero, na linearidade, na longa
estabilidade, na resposta de frequência e na imunidade a interferências. A
alta frequência de corte assegura uma
conversão livre de distorções. O sinal
de saída segue as mudanças rápidas
do sinal de entrada quase sem atraso.

Características
–– Transdutores universais
para altas tensões
Conversão de correntes de entrada
de até 5 A em sinais de saída
impressos de ±20 mA, ±10 V ou
4 … 20 mA
–– Nova tecnologia TransShield
Alojamentos modulares extremamente compactos
–– Tensões de trabalho
de até 3600 Vca/Vcc
–– Proteção contra choques elétricos
Separação protetora de até 1800
Vca/Vcc conforme norma EN 61140
–– Tensões de teste de até 15 kVca
–– Excelentes propriedades
de transmissão:
– Erro de ganho 0,3%
– Frequência de corte 5 kHz
(filtro passa-baixas / frequência de
corte menor mediante solicitação)
– Tempo de subida T90 aprox. 110 µs

–– Notável flexibilidade
– Chaveamento calibrado de até 16
faixas de entrada/saída (tensão de
trabalho de até 2200 V)
– Até 16 faixas de medição específicas do cliente
– Fonte de alimentação de entrada
universal (20 a 253 Vca/Vcc)

Garantia
5 ANOS !

–– Função confiável
mesmo com alimentação instável
–– Sem danos
em caso de conexão de alimentação
errada
–– Modelos chaveados
Mínima diversificação de instrumento e economia nos custos de
estoque
–– Robusto
Encapsulamento a vácuo
–– Mecanicamente estável
para operação em navios, veículos
ferroviários e veículos terrestres
–– 5 anos de garantia

VariTrans P 43000
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Linha de Produtos

Instrumentos

Entrada

Saída

VariTrans P 43000
Entrada e saída ajustáveis

±1 / 1,5 / 2 / 3 / 5 A,
chaveável

±10 V, ±20 mA
e 4 … 20 mA,
chaveável

VariTrans P 43000
Ajustado para os
requisitos do cliente

N.º de
Tensão de trabalho Tensão de teste Referência
≤ 2,2 kVca/Vcc

10 kVca

P 43000 D2

±10 V, ±20 mA,
±0,1 A … 5 A, uma
4 … 20 mA, uma ou
ou mais faixas para
requisitos do cliente 1) mais faixas para
requisitos do cliente1)

≤ 2,2 kVca/Vcc

10 kVca

P 43000
D2-nnnn

±10 V, ±20 mA,
4 … 20 mA, fixa, para
requisitos do cliente 1)

≤ 3,6 kVca/Vcc

15 kVca

P 43100
D2-nnnn

±0,1 mV … 5 V
fixa, para requisitos
do cliente1)

Alimentação
20 … 253 Vca/Vcc
1)

Especificar a configuração desejada no pedido.
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Especificações
Entrada
Entradas

P 43000 D2

 1 A, ±1,5 A, ±2 A, ±3 A, ±5 A,
±
chaveamento calibrado, default: ± 5 A
P 43000 D2-nnnn 	0,1 A … 5 A, unipolar/bipolar; 1 a 16 faixas para requisitos do cliente,
chaveamento calibrado
P 43100 D2-nnnn
0,1 A … 5 A, unipolar/bipolar; configuração fixa para requisitos do cliente

Resistência da entrada

< 0,6 ohm

Capacitância da entrada

Aprox. 1 nF

Capacidade de sobrecarga

20 % no fim de escala

Saída
Saída

P 43000 D2 	20 mA, 10 V unipolar/bipolar e 4 … 20 mA;
chaveamento calibrado, default: ± 10 V
P 43000 D2-nnnn 	20 mA, 10 V unipolar/bipolar e/ou 4 … 20 mA;
chaveamento calibrado para requisitos do cliente
P 43100 D2-nnnn 	20 mV, 10 V, unipolar/bipolar ou 4 … 20 mA;
configuração fixa para requisitos do cliente

Offset

Até ±150 % (default)

Carga

Com corrente de saída
Com tensão de saída

Offset

20 µA ou 10 mV

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

≤ 12 V (600 ohms a 20 mA)
≤ 10 V (1000 ohms a 10 V)

Comportamento de transmissão
Erro de ganho

0,3 % do valor medido

Frequência de corte (–3 db)

Aprox. 5 kHz; configuração de fábrica opcional: 10 Hz

Tempo de resposta T90

Aprox. 110 µs

Razão de rejeição
em modo comum

CMRR1)

Coeficiente de temperatura2)

0,005 %/K no fim de escala

CC: aprox. 160 dB
CA 50 Hz: aprox. 120 dB

Alimentação
Alimentação

VariTrans P 43000

20 … 253 Vca/Vcc

CA 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA; máx. aprox. 1,2 W
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Especificações (continuação)
Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

Chaveamento calibrado

10 kVca entre entrada e saída/alimentação

Ajuste fixo
(modelo P43100D3-nnnn)

15 kVca entre entrada e saída/alimentação

Todos os modelos

4 kVca entre saída e alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)
conforme norma EN 61010-1

Chaveamento calibrado

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria de
sobretensão III e grau de poluição 2 (transientes rápidos: 13,5 kV)

Ajuste fixo
(modelo P43100D3-nnnn)

Até 3600 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria de
sobretensão III e grau de poluição 2 (transientes rápidos: 20 kV)

Isolação de tensão nominal
conforme norma EN 50124-1

Chaveamento calibrado

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria de
sobretensão III e grau de poluição 2

Ajuste fixo
(modelo P43100D3-nnnn)

Até 3000 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria de
sobretensão III e grau de poluição 2

Chaveamento calibrado

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada
conforme norma EN 61010-1
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2:
– até 1100 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação

Ajuste fixo
(modelo P43100D3-nnnn)

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada
conforme norma EN 61010-1. Tensões de trabalho com categoria de
sobretensão III e grau de poluição 2:
– até 1800 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação

Proteção contra
choques elétricos

Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.
Tensão nominal
conforme UL 347

P430 … :
P431 … :
Impedância de entrada:

2200 Vca (45 … 65 Hz) / Vcc
3600 Vca (45 … 65 Hz) / Vcc
< 0,6 Ω

BIL (resistência nominal a raios: 30 kV
Categoria de sobretensão III e grau de poluição 2
Não contém componentes que exijam manutenção. Usar somente cabos de cobre.

Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC)3)

Norma da família de produtos: EN 61326
Emissão de interferências:
Classe B
Imunidade a interferências:
Ambiente industrial

UL

Listado conforme UL 347
E356768

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE
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Especificações (continuação)
Outros dados
Aprox. 96 anos

MTBF4)
Temperatura

ambiente5)

Operação:
Transporte e armazenamento:

–10 … +70 °C
–40 … +85 °C

Condições ambientais

Uso interno6) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 7)

Design

Alojamento modular
com terminais parafuso

Conexão

Parafusos M 3.5 com caixa de terminal 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 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 conforme norma EN 60715

Peso

Aprox. 350 g

Largura do alojamento D2: 45,0 mm
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Razão de rejeição em modo comum = ganho de tensão diferencial : ganho de tensão em modo comum
de referência para especificações de CT = 23 ºC, CT médio
Com interferência pode haver pequenos desvios.
4) Tempo médio entre falhas (MTBF) conforme norma EN 61709 (SN 29500)
Condições: operação estacionária em ambientes bem conservados, temperatura ambiente média 40 ºC, sem ventilação, operação contínua
5) Faixa de temperatura estendida –25 … +85 °C mediante solicitação
6) Operação estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
7) Pressão

do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
1)

2) Temperatura
3)

VariTrans P 43000
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Diagrama de Blocos
+
Entrada
de corrente
≤5A ≤2A -

C 1 nF

Z 15 V

+
Saída V/I
-

Alimentação 20 … 253 Vca/Vcc

Aplicação Típica
Medição direta com alto potencial de entrada
3600 V
5A

4 … 20 mA

Carga
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Controlador

20 … 253 Vca/Vcc
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VariTrans P 43000

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
118

90

45

Encaixável em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Arranjo de terminais
13
14
15
16

nc
Entrada
Entrada
Entrada

+ corrente
– corrente (≤5 A)
– corrente (≤2 A)

19 Alimentação CA/CC
20 Alimentação CA/CC
25
26
27
28

Saída
Saída
Saída
Saída

+
+
–
–

corrente
tensão
corrente
tensão

Parafusos M 3.5 com caixa de terminal 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 terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.
Para saída de tensão, jumpear os terminais 25 e 26.
Não usar jumper para saída de corrente
(remover o jumper pré-instalado).

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans P 43000
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Resistores Shunt Maconic
Medição confiável de correntes CC
até na faixa de kA com alto nível de precisão
A Tarefa
As correntes a serem medidas são
associadas a tensões (potenciais) de
sistemas que precisam ser separadas
com segurança, isto é, galvanicamente
isoladas por isolador shunt. Aqui, é
importante que a medição de tensão
não seja afetada por influências em
modo comum. Isso pode ser feito até
mesmo para tensões shunt tão baixas
como 60 mV mediante isoladores
shunt adequadamente projetados.
Tensões shunt mais elevadas não são
necessárias com isoladores shunt de
alta qualidade e, devido aos resistores
shunt fisicamente maiores, elas geralmente não são desejadas.

A Aplicação
Em muitas áreas o uso de resistores
shunt tem sido uma solução confiável
e precisa para medição contínua de
corrente CC com estabilidade a longo
prazo. A baixa queda de tensão no resistor shunt é diretamente proporcional à corrente que flui. Ela é detectada
por um isolador shunt especialmente
projetado, onde é convertida em sinal
padrão e enviado como medida de
corrente para processamento posterior em controladores ou displays.

Especialmente para altas correntes,
a perda no resistor shunt precisa ser
muito baixa para evitar aquecimento excessivo. Em qualquer caso, a
resistência do shunt deve ser a mais
constante possível com temperaturas
mutáveis. O resistor shunt precisa ser
insensível a corrosão e outros efeitos
ambientais. Aqui, deve-se dar atenção
especial ao material e à fabricação.

Correntes CC são medidas numa diversidade de aplicações como painéis
solares, alimentação de sistemas
de transporte público, controle de
motores e geradores, barramentos
CC de inversores, equipamentos de
soldagem e geralmente em sistemas
com altas correntes CC.
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A Solução
Resistores shunt maconic são o
resultado de muitos anos de experiência em projetos e produção de
tais resistores. São cuidadosamente
fabricados com materiais de alta
qualidade. As barras de resistores são
feitas de manganina, uma liga especial
de manganês, cobre e níquel para se
obter um coeficiente de temperatura
muito baixo. O dimensionamento e a
construção mecânica são tais que os
resistores se aquecem só moderadamente até atingir a corrente nominal.

Os resistores shunt e os isoladores
associados apresentam uma estabilidade a longo prazo muito boa, o que
garante a precisão especificada por
muitos anos em períodos normais de
uso.
Os picos de corrente não causam
offsets ou desvios. Os equipamentos
de proteção baseados em medição
de corrente são beneficiados pela
confiabilidade e estabilidade a longo
prazo da medição, atingindo um nível
de segurança especialmente alto.

Devido à baixa tensão shunt de 60 mV,
as dimensões do resistor shunt podem
ser comparativamente menores.
Essa baixa tensão shunt, todavia, não
se consegue à custa de redução da
precisão de medição porque os isoladores da Knick são otimizados para
sua tarefa especial.
Também é possível efetuar medições
seguras de correntes associadas a altas
tensões de um sistema na faixa de kV.
Os transmissores com isolação nas 3
portas têm correspondentemente alta
isolação galvânica e são projetados
para tensão de trabalho nominal de
3,6 kV e tensão de teste de 15 kV.

–– Transmissor/isolador shunt
com erro de ganho de 0,1 %

–– Conversão em
sinais convencionais
± 20 mA, ± 10 V, 4 … 20 mA

Características
–– Medição estável e precisa
a longo prazo de correntes CC
com resistores shunt
–– Para correntes de até 15 kA
Faixa standard de até 8 kA
–– Baixa tensão shunt / tipos
pequenos é possível
com isoladores shunt especiais
–– Precisão shunt:
Classe 0,5
Opcionalmente Classe 0,2

–– Grande capacidade de sobrecarga
sem erros de medição posteriores
–– Sem influência dos
fios adjacentes
devido ao princípio de medição

–– MTBF de 96 anos
para todo o sistema de medição
de corrente
–– 5 anos de garantia

–– Isolação galvânica entre a
unidade de potência e a
unidade de controle
para até 3,6 (tensão de trabalho) /
15 kV (tensão de teste)

Áreas de Aplicação
–– Painéis solares

–– Controle de motores e geradores

–– Sistemas CC de transporte público

–– Controle de tensão de barramento CC / inversores de frequência

Resistores Shunt Maconic

–– Equipamentos de soldagem
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Linha de Produtos
Corrente nominal

Queda de tensão
nominal

Classe de
exatidão

N.º de Referência

10 A

60 mV

0,5

Maconic M10S

25 A

60 mV

0,5

Maconic M25S

40 A

60 mV

0,5

Maconic M40S

100 A

60 mV

0,5

Maconic M100S

150 A

60 mV

0,5

Maconic M150S

250 A

60 mV

0,5

Maconic M250S

300 A

60 mV

0,5

Maconic M300S

400 A

60 mV

0,5

Maconic M400S

500 A

60 mV

0,5

Maconic M500S

600 A

60 mV

0,5

Maconic M600S

800 A

60 mV

0,5

Maconic M800S

1000 A

60 mV

0,5

Maconic M1000S

1200 A

60 mV

0,5

Maconic M1200S

1500 A

60 mV

0,5

Maconic M1500S

2000 A

60 mV

0,5

Maconic M2000S

2500 A

60 mV

0,5

Maconic M2500S

3000 A

60 mV

0,5

Maconic M3000S

4000 A

60 mV

0,5

Maconic M4000S

5000 A

60 mV

0,5

Maconic M5000S

6000 A

60 mV

0,5

Maconic M6000S

8000 A

60 mV

0,5

Maconic M8000S
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Figura (exemplo)
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Resistores Shunt Maconic

Corrente nominal

Queda de tensão
nominal

Classe de
exatidão

N.º de Referência

500 A

60 mV

0,2

Maconic M500HS

1000 A

60 mV

0,2

Maconic M1000HS

2000 A

60 mV

0,2

Maconic M2000HS

2500 A

60 mV

0,2

Maconic M2500HS

4000 A

60 mV

0,2

Maconic M4000HS

Figura (exemplo)

Outros valores de corrente ou tensão mediante solicitação
Tampa para resistores shunt tipo A, até 150 A, 60 mV
(uso apenas com base isolante)

ZU 0901

Base isolante para resistores shunt tipo A, 30 a 150 A, 60 mV
(até 25 A incluída no pacote de resistores shunt)

Mediante solicitação

Resistores Shunt Maconic
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Transdutores para
Alta Tensão / Shunt

ProLine
Tecnologia de Interface

Aplicações Típicas
Medição de corrente via resistor shunt
1100 Vcc
Isolador Shunt
VariTrans P 41000

4000 A CC

Controlador

Resistor
shunt maconic M4000S

0 … 60 mV

P

4 … 20 mA

20 … 253 Vca/Vcc

Medição direta de corrente
1100 Vcc
5 A CC

Transmissor de Corrente
VariTrans P 43000
Controlador
4 … 20 mA

Carga
20 … 253 Vca/Vcc

Medição de corrente e tensão
600 Vcc
1000 Vcc

Isolador Shunt
VariTrans P 29001

Resistor
shunt maconic M1000S

± 20 mA

20 … 253 Vca/Vcc

Controlador

Transmissor de Tensão
VariTrans P 29000

± 20 mA

Carga

20 … 253 Vca/Vcc
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Especificações

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Precisão em condições nominais

Classe 0,5 ou Classe 0,2 (opcional: calibração para 0,1 %)

Capacidade de sobrecarga

Permanente

120 % no fim de escala

máx 5 s

Nominal < 2000 A

500 % no fim de escala

Nominal > 2000 A

200 % no fim de escala

Condições nominais

23 °C ± 1 K

Condições ambientais

Adequabilidade climática

Classe climática 3 conforme VDE/VDI 3540

Temperatura ambiente

Operação

–10 … +55 °C

Transporte e armazenagem

–25 … +65 °C

Montagem

Material

Conexões

Umidade relativa

Média anual < 75 %, sem condensação

Tipo A com base isolante

até 150 A

Montagem por encaixe em trilho
DIN de 35 mm conforme norma
EN 60715 ou montagem em
superfície, parafusos máx. M8

Tipo B

até 3000 A

Perfis L

Tipo C

até 8000 A

Perfis T

Barras de resistores

Manganina

Peças de conexão

Tipo A

Latão

Tipo B

Latão/cobre

Tipo C

Cobre

Material da base

Tipo A

Lexan, preto,
autoextinguível (UL 94 V-0)

Corrente

Ver parafusos na tabela

Tensão

M5 x 8

Nível de proteção

IP 00

Dimensões

Ver desenhos dimensionais e linha de produtos

Peso

Ver desenhos dimensionais e linha de produtos

Resistores Shunt Maconic

| 111

ProLine
Tecnologia de Interface

Transdutores para
Alta Tensão / Shunt

Desenhos Dimensionais
Tipo A
com base isolante

com base e tampa isolantes

38,5
33,5

5
15

8

8

h

c

30
9

115
122
135

28

30

a
b

115
123
135

10

d

Tipo B

e

c
f

h

b
a

d
g

Tipo C

e

c
f

f

h

b
a

Todas as dimensões em milímetros
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Corrente
nominal

Queda
de tensão
nominal

Tipo

Peso
(kg)

Dimensões
(mm)
a

b

Conexões
de corrente
em cada lado
c

d

e

f

g

Classe de
exatidão

N.º de Referência

h

10 A

60 mV

A

0,13

90

78

20

1

M5x12

0,5

Maconic M10S

25 A

60 mV

A

0,13

90

78

20

1

M5x12

0,5

Maconic M25S

40 A

60 mV

A

0,13

100 80

20

1

M8x16

0,5

Maconic M40S

100 A

60 mV

A

0,13

100 80

20

1

M8x16

0,5

Maconic M100S

150 A

60 mV

A

0,13

100 80

20

1

M8x16

0,5

Maconic M150S

250 A

60 mV

B

0,61

145 105 30

30

15

1

M12x40

0,5

Maconic M250S

300 A

60 mV

B

0,61

145 105 40

30

20

1

M16x45

0,5

Maconic M300S

400 A

60 mV

B

0,83

145 105 40

30

20

1

M16x45

0,5

Maconic M400S

500 A

60 mV

B

0,83

145 105 40

30

20

1

M16x45

0,5

Maconic M500S

600 A

60 mV

B

0,85

145 105 40

30

20

1

M16x45

0,5

Maconic M600S

800 A

60 mV

B

0,90

145 105 40

30

20

1

M16x45

0,5

Maconic M800S

1000 A

60 mV

B

1,45

165 115 60

30

30

1

M20x50

0,5

Maconic M1000S

1200 A

60 mV

B

1,45

165 115 60

30

30

1

M20x50

0,5

Maconic M1200S

1500 A

60 mV

B

1,96

165 115 90

30

21

48

2

M16x45

0,5

Maconic M1500S

2000 A

60 mV

B

2,30

165 115 90

30

21

48

2

M16x45

0,5

Maconic M2000S

2500 A

60 mV

B

2,90

165 115 120 30

30

60

2

M16x45

0,5

Maconic M2500S

3000 A

60 mV

B

3,00

165 115 120 30

30

60

2

M16x45

0,5

Maconic M3000S

4000 A

60 mV

C

4,25

165 115 120 60

30

60

15

2

M20x50

0,5

Maconic M4000S

5000 A

60 mV

C

4,30

165 115 120 60

30

60

15

2

M20x50

0,5

Maconic M5000S

6000 A

60 mV

C

10,5

175 125 154 130 25

52

25

3

M20x75

0,5

Maconic M6000S

8000 A

60 mV

C

12,0

175 125 154 130 25

52

25

3

M20x75

0,5

Maconic M8000S

500 A

60 mV

B

1,5

210 160 60

30

30

–

–

1

M20x50

0,2

Maconic M500HS

1000 A

60 mV

B

3,0

210 160 120 30

30

60

–

2

M20x50

0,2

Maconic M1000HS

2000 A

60 mV

C

210 160 120 60

30

60

15

2

M20x60

0,2

Maconic M2000HS

2500 A

60 mV

C

9,1

220 170 120 130 30

60

25

2

M20x60

0,2

Maconic M2500HS

4000 A

60 mV

C

12,0

220 170 154 130 25

52

25

3

M20x75

0,2

Maconic M4000HS

Outros valores de corrente de até 20 kA ou outros valores de tensão (p. ex., 30 mV ou 50 mV) mediante solicitação.
Opcional: calibração para 0,1 %
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VariTrans P 41000 TRMS
Transdutores para medição de sinais na faixa de
Vin = 60 mVca até Vin = 10 Vca com RMS (valor eficaz) verdadeiro
A Tarefa
Em sistemas elétricos, as correntes
alternadas de 60 mV a 10 V precisam
ser registradas, ser isoladas galvanicamente e ser convertidas em sinais
convencionais de 0 a 20 mA, 0 a 10 V
ou 4 a 20 mA. O sinal de saída CC
deve retransmitir os valores eficazes
da tensão de entrada.
Os Problemas
As tensões alternadas usadas nem
sempre são senoidais, mas às vezes
distorcidas. Mas os transdutores CA/
CC típicos são projetados apenas para
sinais senoidais. Com sinais de entrada
não senoidais, eles exibem erros (às
vezes consideráveis) ao formar o valor
RMS, os quais podem ser tão graves
que os valores de medição tornam-se
imprestáveis. Portanto é necessário
uma medição de RMS verdadeiro para
sinais não senoidais e/ou distorcidos.
No caso de isolação insuficiente,
altas tensões e condições ambientais
severas podem romper a isolação
galvânica. Isso pode resultar em
valores de medição falsos ou mesmo
em acidentes pessoais ou danos aos
equipamentos. Esses riscos precisam
ser eliminados com segurança e a
longo prazo por transdutores bem
projetados para altas tensões.
A Solução
Os transdutores para alta tensão
VariTrans P 41000 TRMS foram desenvolvidos especialmente para medições
de tensões bipolares de milivolts até
volts. Eles isolam confiavelmente os
altos potenciais no circuito de entrada.
Graças à conversão de RMS verdadeira no transdutor, mesmo sinais de
entrada distorcidos são capturados
corretamente e transmitidos à saída
como os assim chamados valores RMS
verdadeiros.
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As distâncias de isolação são projetadas para altas tensões de trabalho de
até 3600 Vca/Vcc e tensões de teste
de até 15 kV. Uma separação protege contra choques elétricos de até
1800 Vca/Vcc entre entrada, saída e
alimentação de acordo com a norma
EN 61140.
O Alojamento
Os transdutores para alta tensão
VariTrans P 41000 TRMS possuem um
novo alojamento modular de 22,5 mm
de largura, que é encaixável em trilho
DIN padrão. Os frontais dos modelos
ajustáveis possuem uma chave rotativa codificada para seleção de faixas.
As Vantagens
Os VariTrans P 41000 TRMS são
disponíveis para quaisquer tensões
de entrada de 60 mVca a 10 Vca. Os
sinais analógicos CC disponibilizados
na saída são: 0 … 20 mA, 0…10 V e
4 … 20 mA.
A conversão RMS verdadeira é feita
com alta precisão até um fator de
crista de 5, operando numa faixa de
frequência de 16,7 a 1000 Hz.
Dezesseis combinações de sinais de
entrada/saída podem ser selecionadas
facilmente com uma chave rotativa
no frontal do instrumento. Não há
necessidade de ajuste complicado
com chave de fenda, calibrador e multímetro. Problemas de deriva devido a
componentes de ajuste fino instáveis
como, por exemplo, potenciômetros,
são evitados. Graças à facilidade de
seleção de faixas, os instrumentos
podem ser adaptados facilmente às
necessidades de cada cliente. Até 16
combinações customizadas de sinais
podem ser implementadas em um
instrumento, que pode então ser
configurado de modo ideal para a
aplicação desejada.

VariTrans P 41000 TRMS

VariTrans P 41000 TRMS

A fonte de alimentação de entrada
universal VariPower (20 a 253 Vca/Vcc)
integrada permite a máxima flexibilidade. Isso garante uma operação sem
problemas com tensões alternadas ou
contínuas em qualquer lugar do mundo e proporciona a máxima segurança
mesmo com redes elétricas instáveis.
A instalação também é fácil e segura.
É praticamente impossível fazer uma
conexão errada. Tempos ociosos e trabalhos de reparo dispendiosos durante o comissionamento são evitados.
O encapsulamento a vácuo proporciona a máxima proteção contra influências ambientais agressivas, choques e
vibrações e mantém a alta resistência
de isolação necessária a longo prazo
para tensões de trabalho de até 3600
Vcc/Vca. O método de isolação atende
os requisitos de segurança da norma
EN 61010-1.

A Tecnologia
Esta série de instrumentos é baseada
na recém-desenvolvida tecnologia
TransShield da Knick, que, comparada com tecnologias convencionais,
permite a produção de transformadores de alta tensão muito compactos e
com pouca fuga. Graças à resultante
economia de espaço, os transdutores
P 41000 D1 TRMS para alta tensão CA/
CC podem ter alojamentos modulares
de apenas 22,5 mm de largura. Outra
importante vantagem oferecida por
essa tecnologia: altas sobretensões
transitórias (interferência em modo
comum) são isoladas confiavelmente
e não causam quase nenhum erro de
medição na saída.

O projeto dos circuitos e a construção
do instrumento asseguram uma excelente característica de transmissão,
observada na estabilidade do ponto
zero, na linearidade, na longa estabilidade e na imunidade a interferências.

Para garantir a isolação especificada,
100 % dos instrumentos são submetidos a testes com 15 kVca (modelos
com faixa fixa) ou 10 kVca (modelos
chaveáveis).

Características
–– Uso universal:
– Entrada CA de 60 mV a 3600 V
também 100 mA a 5 A
– Saída CC de
0 (4) … 20 mA, 0 … 10 V
–– Nova tecnologia TransShield
Alojamentos modulares extremamente compactos
–– Tensões de trabalho
de até 3600 Vca/Vcc
–– Proteção contra choques elétricos
Separação protetora de até
1800 Vca/Vcc conforme EN 61140
–– Tensões de teste de até 15 kVca

–– Excelentes propriedades
de transmissão:
– Erro de ganho
Fator de crista ≤ 3 		 < 0,5 %
– Erro de ganho
Fator de crista 3 … 5 < 1 %
– Tempo de resposta T90 < 150 ms
–– Praticamente sem influência
de tensões em modo comum:
CMRR aprox. 150 dB
–– Notável flexibilidade com
– Chaveamento calibrado de até
16 faixas de entrada/saída
– Até 16 faixas de medição específicas do cliente
– Fonte de alimentação VariPower
(entrada de 20 a 253 Vca/Vcc)

–– Função confiável mesmo
com alimentação instável
–– Não ocorre danos em caso de
conexão de alimentação errada
–– Modelos chaveados
Mínima diversificação de instrumento e economia nos custos de
estoque
–– Robusto
Encapsulamento a vácuo
–– Mecanicamente estável
para operação em navios, veículos
sobre trilhos e veículos terrestres
–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !

VariTrans P 41000 TRMS
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Linha de Produtos
N.º de
Tensão de trabalho Tensão de teste referência

Instrumento

Entrada CA

Saída
valor TRMS

VariTrans P 41000 TRMS
Entrada e saída chaveáveis

60 mV … 10 Vca
1 a 16 faixas para
requisitos do cliente
(alcance da faixa
limitado)1)

0 … 20 mA,
≤ 2,2 kVca/Vcc
4 … 20 mA e/ou
0 … 10 V,
1 a 16 faixas para
requisitos do cliente1)

10 kVca

P 41000-D1
TRMS-nnnn

VariTrans P 41100 TRMS
Entrada e saída fixas

60 mV … 10 V
para requisitos
do cliente1)

0 … 20 mA,
4 … 20 mA
ou 0 … 10 V
para requisitos
do cliente1)

15 kVca

P 41100-D1
TRMS-nnnn

≤ 3,6 kVca/Vcc

“Relatório de Teste Específico” incluso

Alimentação
20 … 253 Vca/Vcc
1)

Especificar a configuração desejada no pedido.
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Especificações
Dados de entrada
Entrada

P 41000 D2 TRMS-nnnn 	60 mV … 10 Vca, 1 a 16 faixas para requisitos do cliente, chaveável
P 41100 D1 TRMS-nnnn

60 mV … 10 Vca, ajuste fixo para requisitos do cliente

Frequência nominal

50/60 Hz

Faixa nominal

40 … 1000 Hz (frequência ≤ 40 Hz mediante solicitação)

Resistência da entrada

Aprox. 100 kohms

Capacitância da entrada

Aprox. 1 nF

Capacidade de sobrecarga

Faixa ≤ 0,5 V
Faixa > 0,5 V … 10 V

Limitada por diodo supressor em 6,8 V, corrente ininterrupta admissível = 50 mA
Limitada por diodo supressor em 68 V, corrente ininterrupta máx. adm.: = 5 mA

Dados de saída
Saída

P 41000 D1 TRMS-nnnn 	0 … 20 mA, 4 … 20 mA e/ou 0 … 10 V para requisitos do cliente, chaveável
P 41100 D1 TRMS-nnnn 	0 … 20 mA, 4 … 20 mA e/ou 0 … 10 V para requisitos do cliente, fixa

Offset

Até ±100 % (default)

Carga

Com corrente de saída
Com tensão de saída

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

≤ 12 V (600 ohms a 20 mA)
≤ 10 V (1000 ohms a 10 mA)

Comportamento
de transmissão
Erro de ganho

< 0,3 % no fim de escala
Erro de ganho para sinais de entrada senoidais (fator de crista √2)
na faixa de frequência de 45 … 65 Hz

Tempo de resposta t90

< 150 ms ascendente
< 300 ms descendente

Efeitos de influências
(erros adicionais)

Frequência 40 … 1000 Hz 			
< 1 % do valor medido (típ. 0,5 % )
Fator de crista 1… 3 (sinais não senoidais) < 0,5 % do valor medido
Fator de crista < 3 … 5 			
< 1 % do valor medido

Razão de rejeição
em modo comum

Faixas de entrada ≤ 0,5 V
CMRR aprox. 150 dB (CC/CA: 50 Hz)
		
T-CMRR aprox. 105 dB (1000 V, tr = 1 µs)
Faixas de entrada restantes
CMRR
CC: aprox. 150 dB
		
CA 50 Hz aprox. 120 dB
CMRR:
Razão de rejeição em modo comum = ganho de tensão diferencial : ganho de tensão em modo comum
T-CMRR: Rejeição de transientes em modo comum = ganho de tensão CC diferencial : ganho do valor
de pico de transientes em modo comum

Influência da temperatura

< 50 ppm/K no fim de escala
Temperatura de referência para especificações do CT = 23 °C, o CT médio é especificado

Alimentação
Alimentação

VariTrans P 41000 TRMS

20 … 253 Vca/Vcc, CA 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA; CC 1,2 W
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Especificações (continuação)
Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

Chaveamento calibrado

10 kVca entre entrada e saída/alimentação

Configuração fixa
15 kVca entre entrada e saída/alimentação
(modelo P 41100 D1 TRMS-nnnn)

Tensão de trabalho
(isolação básica)
conforme norma EN 61010-1

Todos os modelos

4 kVca entre saída e alimentação

Chaveamento calibrado

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão III e grau de poluição 2
(transientes rápidos: 13,5 kV)

Até 3600 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
Configuração fixa
(modelo P 41100 D1 TRMS-nnnn) de sobretensão III e grau de poluição 2
(transientes rápidos: 20 kV)
Isolação de tensão nominal
conforme norma EN 50124-1

Chaveamento calibrado

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão III e grau de poluição 2

Configuração fixa
Até 3600 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
(modelo P 41100 D1 TRMS-nnnn) de sobretensão III e grau de poluição 2

Proteção contra
choques elétricos

Chaveamento calibrado 	

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação 		
reforçada conforme norma EN 61010-1
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III e
grau de poluição 2:
– até 1100 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação

Ajuste fixo
Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada
(modelo P 41100 D1 TRMS-nnnn) conforme norma EN 61010-1
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III e
grau de poluição 2:
– até 1800 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos
EN 61326
Emissão de interferências
Classe B
Imunidade a interferências:
Ambiente industrial
Com interferências pode haver pequenos desvios.

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE
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Especificações (continuação)

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação: –10 … +70 °C
Operação com especificações restritas (mediante solicitação):
Transporte e armazenamento: –40 … +85 °C

Condições ambientais

Uso interno1) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 2)

Design

Alojamento modular
com terminais parafuso

Conexão

Parafusos M 3.5 com caixa de terminal autoliberável
Bitola máx. dos condutores
1 x 4 mm2 (fio sólido)
ou 1 x 2,5 mm2 (fio múltiplo com terminal ilhós),
1 x 0,5 mm2 mín. (sólido ou múltiplo com terminal ilhós)

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Alojamento: IP 40, terminais: IP 20

Montagem

Em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Peso

Aprox. 180 g

–40 … +85 °C

Largura do alojamento D1: 22,5 mm
Veja outras medidas nos desenhos dimensionais.

1) Operação
2) Pressão


estacionária em local fechado e protegido contra precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.

VariTrans P 41000 TRMS
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Diagrama de Blocos
C 1 nF
Vin

Z*

1 nF

TRMS
Saída CC V/I
Z 13 V

Z* Entrada
6,8 V ≤ 500 mV
68 V > 500 mV

Alimentação 20 … 253 Vca/Vcc

Aplicação Típica
Medição de corrente CA via resistor shunt
3600 Vca
VariTrans P 41000 D1 TRMS
0 … 150 mV
CA

M
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4 … 20 mA
CC

Controlador

20 … 253 Vca/Vcc

VariTrans P 41000 TRMS

VariTrans P 41000 TRMS

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
22,5

90

118

Encaixável em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 50 022

Arranjo de terminais
5
7

Tensão CA de entrada 60 mV … 10 V
Entrada 0

11 Alimentação		 CA/CC
12 Alimentação		 CA/CC
13
14
15
16

Saída CC
Saída CC
Saída CC
Saída CC

+
+
–
–

corrente/tensão
tensão
corrente
tensão

Parafusos M 3.5 com caixa de terminal 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 terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.
Para saída de tensão, jumpear entre terminais 13 e 14.
Não usar jumper para saída de corrente
(remover o jumper pré-instalado).

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans P 41000 TRMS
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VariTrans P 42000 TRMS
Transdutores para medição de RMS verdadeiro de altas tensões CA/CC
Tensões de entrada de até Vin = 3600 Vca
A Tarefa
Em sistemas elétricos, as correntes
alternadas de 10 V a 3600 V precisam
ser registradas, isoladas galvanicamente e convertidas em sinais de
saída convencionais de 0 a 20 mA, 0 a
10 V ou 4 a 20 mA. O sinal de saída CC
deve retransmitir os valores RMS
(valores eficazes) da tensão de entrada.
Os Problemas
As tensões alternadas usadas nem
sempre são senoidais, mas às vezes
distorcidas. Os transdutores CA/CC
típicos são projetados apenas para
sinais senoidais. Com sinais de entrada
não senoidais, eles exibem erros (às
vezes consideráveis) ao formar o valor
RMS, que podem ser tão graves que
os valores de medição tornam-se
imprestáveis. Portanto é necessário
uma medição de RMS verdadeira para
sinais não senoidais e/ou distorcidos.
Em caso de isolação insuficiente,
altas tensões e condições ambientais
severas podem romper a isolação
galvânica. Isso pode resultar em
valores de medição falsos ou mesmo
em acidentes pessoais ou danos aos
equipamentos. Esses riscos precisam
ser eliminados com segurança e a
longo prazo por transdutores de alta
tensão bem projetados.
A Solução
Os transdutores VariTrans P 42000
TRMS foram desenvolvidos especialmente para medições de altas
tensões de até 3600 Vca/Vcc, isolando
confiavelmente os altos potenciais no
circuito de entrada. Graças à conversão verdadeira de RMS no transdutor,
mesmo os sinais de entrada distorcidos são capturados corretamente e
transmitidos na saída como os assim
chamados valores RMS verdadeiros.
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As distâncias de isolação são projetadas para altas tensões de trabalho de
até 3600 Vca/Vcc e tensões de teste
de até 15 kV. Uma separação protege contra choques elétricos de até
1800 Vca/Vcc entre entrada, saída e
alimentação de acordo com a norma
EN 61140.
O Alojamento
Os transdutores para altas tensões
VariTrans P 42000 TRMS possuem um
novo alojamento modular de 45 ou
67,5 mm de largura (dependendo do
nível da tensão de entrada) instalável
em trilho DIN padrão. Os frontais dos
modelos ajustáveis possuem uma
chave rotativa codificada para seleção
de faixas.
As Vantagens
Os VariTrans P 42000 TRMS são disponíveis para quaisquer tensões de
entrada de 10 a 3600 Vca. Os sinais
analógicos CC disponibilizados na
saída são:
0 … 20 mA, 0…10 V e 4 … 20 mA.
A conversão de RMS verdadeiro é feita
com alta precisão até um fator de
crista de 5, operando numa faixa de
frequência de 16,7 a 1000 Hz.
Dezesseis combinações de sinais de
entrada/saída podem ser selecionadas
facilmente com uma chave rotativa
no frontal do instrumento. Não há
necessidade de ajustes complicados
no local com chave de fenda, calibrador e multímetro. Problemas de deriva
devido a componentes de ajuste
fino instáveis como, por exemplo,
potenciômetros, são evitados. Graças
à facilidade de seleção de faixas, os
instrumentos podem ser adaptados
facilmente às necessidades de cada
cliente. Até 16 combinações customizadas de sinais podem ser implementadas em um instrumento, que pode
então ser configurado de modo ideal
para a respectiva aplicação.

VariTrans P 42000 TRMS

VariTrans P 42000 TRMS

A fonte de alimentação integrada
VariPower com entrada universal (20
a 253 Vca/Vcc) oferece a máxima flexibilidade. Isso garante uma operação
sem problemas com tensões alternadas ou contínuas em qualquer lugar
do mundo e proporciona a máxima
segurança mesmo com redes elétricas
instáveis.
A instalação também é fácil e segura.
É praticamente impossível fazer uma
conexão errada. Tempos ociosos e trabalhos de reparo dispendiosos durante o comissionamento são evitados.

O encapsulamento a vácuo proporciona a máxima proteção contra influências ambientais agressivas, choques e
vibrações e mantém a alta resistência
de isolação necessária a longo prazo
para tensões de trabalho de até 3600
Vcc/Vca. O método de isolação atende
os requisitos de segurança da norma
EN 61010-1.
A Tecnologia
Nesta série de instrumentos, a Knick
confia na recém-desenvolvida tecnologia TransShield que, comparada
com as tecnologias convencionais,
permite a produção de transformadores de alta tensão muito compactos e
com pouca fuga. Graças à resultante
economia de espaço, um alojamento modular de apenas 67,5 mm de
largura é suficiente para tensões de

entrada de até 3600 Vca/Vcc (até 1200
V com alojamento de 45 mm). Outra
importante vantagem oferecida por
essa tecnologia: altas sobretensões
transitórias (interferências em modo
comum) são isoladas confiavelmente
e não causam quase nenhum erro de
medição na saída.
Para garantir a isolação especificada,
100 % dos instrumentos são submetidos a testes com 15 kVca (modelos
com faixa fixa) ou 10 kVca (modelos
chaveáveis).
O design dos circuitos e a construção
do instrumento asseguram uma excelente característica de transmissão,
observada na estabilidade do ponto
zero, na linearidade, na longa estabilidade e na imunidade a interferências.

Características
–– Uso universal:
– Entrada CA de 60 mV a 3600 V
também 100 mA a 5 A
– Saída CC de 0 (4) … 20 mA,
0 … 10 V
–– Nova tecnologia TransShield
Alojamentos modulares extremamente compactos
–– Tensões de trabalho
de até 3600 Vca/Vcc
–– Proteção contra choques elétricos
Separação protetora de até 1800
Vca/Vcc conforme norma EN 61140
–– Tensões de teste de até 15 kVca
–– Excelentes propriedades
de transmissão:
– Erro de ganho
Fator de crista ≤ 3  			 0,5 %
– Erro de ganho
Fator de crista 3 … 5 < 1 %
– Tempo de resposta T90 < 150 ms

VariTrans P 42000 TRMS

–– Praticamente sem influência
de tensões em modo comum:
CMRR aprox. 150 dB

–– Mecanicamente estável
para operação em navios, veículos
ferroviários e veículos terrestres

–– Notável flexibilidade
– Chaveamento calibrado de
até 16 faixas de entrada/saída
– Até 16 faixas de medição específicas do cliente
– Fonte de alimentação VariPower
(entrada de 20 a 253 Vca/Vcc)

–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !

–– Função confiável mesmo
com alimentação instável
–– Conexão errada de alimentação
não causa danos ao instrumento
–– Modelos chaveados
Mínima diversificação de instrumentos e economia nos custos
de estoque
–– Robusto
Encapsulamento a vácuo
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Linha de Produtos
N.º de
Tensão de trabalho Tensão de teste Referência

Instrumento

Entrada CA

Saída
Valor TRMS

VariTrans P 42000 TRMS
Entrada e saída chaveáveis

10 V … 1200 Vca
1 a 16 faixas para
requisitos do cliente
(alcance da faixa
limitado)1)

0 … 20 mA,
≤ 2,2 kVca/Vcc
4 … 20 mA e/ou
0 … 10 V,
1 a 16 faixas para
requisitos do cliente1)

10 kVca

P 42000 D2
TRMS-nnnn

1200 mV … 2200 Vca
1 a 16 faixas para
requisitos do cliente
(alcance da faixa
limitado)1)

0 … 20 mA,
≤ 2,2 kVca/Vcc
4 … 20 mA e/ou
0 … 10 V,
1 a 16 faixas para
requisitos do cliente1)

10 kVca

P 42000 D3
TRMS-nnnn

10 mV … 1200 Vca,
para requisitos do
cliente1)

0 … 20 mA,
4 … 20 mA ou
0 … 10 V,
para requisitos
do cliente1)

≤ 3,6 kVca/Vcc

15 kVca

P 42100 D2
TRMS-nnnn

1200 V … 3600 Vca,
para requisitos do
cliente1)

0 … 20 mA,
4 … 20 mA ou
0 … 10 V,
para requisitos
do cliente1)

≤ 3,6 kVca/Vcc

15 kVca

P 42100 D3
TRMS-nnnn

VariTrans P 42100 TRMS
Entrada e saída com valores fixos

“Relatório de Teste Específico” incluso

Alimentação
20 … 253 Vca/Vcc
1)

Especificar a configuração desejada no pedido.
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Especificações
Dados de entrada
Entrada

P 42000 D2 TRMS-nnnn
		
P 42000 D3 TRMS-nnnn
		

10 V … 1200 Vca; 1 a 16 faixas com chaveamento calibrado,
para requisitos do cliente
1200 V … 2200 Vca; 1 a 16 faixas com chaveamento calibrado,
para requisitos do cliente

P 42100 D2 TRMS-nnnn
P 42100 D3 TRMS-nnnn

10 mV … 1200 Vca, ajuste fixo para requisitos do cliente
1200 mV … 3600 Vca, ajuste fixo para requisitos do cliente

Frequência nominal

50/60 Hz

Faixa nominal

40 … 1000 Hz (frequência ≤ 40 Hz mediante solicitação)

Resistência da entrada

Faixa de 10 … 100 Vca
Faixa de 100 … 500 Vca
Faixa de 500 … 1200 Vca
Faixa de1200 … 3600 Vca

Capacitância da entrada

Aprox. 1 nF

Capacidade de sobrecarga

D2: 20 % no fim de escala (fator de crista máx. 8), tensão de crista máx. ≤ 2000 V
D3: 20 % no fim de escala ou < 3900 Vca (fator de crista máx. 8), tensão de crista máx. < 5500 V

aprox. 1 Mohm
aprox. 3,6 Mohms
aprox. 7,2 Mohms
aprox. 14 Mohms

Dados de saída
Saída

P 42000 Dx TRMS-nnnn
0 … 20 mA, 4 … 20 mA e/ou 0 … 10 V
		
para requisitos do cliente, chaveável
P 42100 Dx TRMS-nnnn 	0 … 20 mA, 4 … 20 mA e/ou 0 … 10 V
para requisitos do cliente, fixa

Offset

Default até ±100 %

Carga

Com corrente de saída
Com tensão de saída

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

≤ 12 V (600 ohms a 20 mA)
≤ 10 V (1000 ohms a 10 mA)

Comportamento
de transmissão
Erro de ganho

0,5 % no fim de escala
Erro de ganho para sinais de entrada senoidais (fator de crista √2)
na faixa de frequência de 45 … 65 Hz

Tempo de resposta t90

< 150 ms ascendente
< 300 ms descendente

Efeitos de influências
(erro adicional)

Frequência 40 … 1000 Hz
1 % do valor medido (típico 0,5 % )
Fator de crista 1… 3 (sinais não senoidais) < 0,5 % do valor medido
Fator de crista < 3 … 5
< 1 % do valor medido

Razão de rejeição
em modo comum

CMRR
CC: aprox. 150 dB
CA: 50 Hz aprox. 120 dB
CMRR: Razão de rejeição modo comum = ganho de tensão diferencial : ganho de tensão modo comum

Influência da temperatura

100 ppm/K no fim de escala
Temperatura de referência para especificações CT = 23 °C, o CT; médio é especificado

Alimentação
Alimentação

VariTrans P 42000 TRMS

20 … 253 Vca/Vcc, CA 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA; CC 1,2 W
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Especificações (continuação)

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

Chaveamento calibrado

10 kVca entre entrada e saída/alimentação

Ajuste fixo (modelo
P 42100 Dx TRMS-nnnn)

15 kVca entre entrada e saída/alimentação

Todos os modelos

4 kVca entre saída e alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)
conforme norma EN 61010-1

Chaveamento calibrado

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão III e grau de poluição 2 (transientes rápidos: 13,5 kV)

Ajuste fixo (modelo
P 42100 Dx TRMS-nnnn)

Até 3600 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão III e grau de poluição 2 (transientes rápidos: 20 kV)

Isolação de tensão nominal
conforme norma EN 50124-1

Chaveamento calibrado

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão III e grau de poluição 2

Ajuste fixo (modelo
P 42100 Dx TRMS-nnnn)

Até 3600 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão III e grau de poluição 2

Chaveamento calibrado

S eparação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada
conforme norma EN 61010-1
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III
e grau de poluição 2:
– até 1100 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação

Proteção contra
choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação
Ajuste fixo
(modelo P 42100 Dx TRMS-nnnn) reforçada conforme norma EN 61010-1
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III e grau de
poluição 2:
– até 1800 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos: EN 61326
Emissão de interferências
Classe B
Imunidade a interferências:
Industrial
Com interferências pode haver pequenos desvios.

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE
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Especificações (continuação)
Outros dados
Operação:
–10 … +70 °C
Operação com especificações restritas (mediante solicitação)
Transporte e armazenamento:
–40 … +85 °C

Temperatura ambiente

Condições ambientais

Uso interno1) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 2)

Design

Alojamento modular
Largura do alojamento D2
com terminais parafuso
Largura do alojamento D3
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Conexão

Parafusos M 3.5 com caixa de terminal 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 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 conforme norma EN 60715

Peso

Tipo D2 aprox. 350 g, tipo D3 aprox. 500 g

–40 … +85 °C

45 mm
67,5 mm

1) Operação
2) Pressão


estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.

Diagrama de Blocos
+
Entrada de tensão
CA
–

10 pF

TRMS

C 1 nF

Z 15 V

+
Saída CC V/I
–

Alimentação 20 … 253 Vca/Vcc

VariTrans P 42000 TRMS
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Aplicação Típica
Medição Direta da Tensão de Alimentação
3600 Vca
VariTrans P 42000 D3 TRMS

4 … 20 mA

M

Controlador

20 … 253 Vca/Vcc

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
118

90

45

Encaixável em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Tipo D2
Arranjo de terminais
11 Entrada
15 Entrada

0 tensão
+ tensão ≤1200 Vca

19 Alimentação		
20 Alimentação		

CA/CC
CA/CC
+
+
–
–

corrente/tensão
tensão
corrente
tensão

Parafusos M 3.5 com caixa de terminal 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 terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.
Para saída de tensão, jumpear os terminais 25 e 26.

Todas as dimensões em milímetros
128 |

VariTrans P 42000 TRMS

VariTrans P 42000 TRMS

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais (continuação)
118

90

67,5

Encaixável em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Tipo D3
Arranjo de terminais
15 Entrada
23 Entrada

0 tensão
+ tensão ≤ 3600 Vca

27 Alimentação		 CA/CC
28 Alimentação		 CA/CC
37
38
39
40

Saída CC
Saída CC
Saída CC
Saída CC

+
+
–
–

corrente/tensão
tensão
corrente
tensão

Parafusos de conexão M 3.5 com caixa de terminal 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 terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.
Para saída de tensão, jumpear os terminais 37 e 38.
Não usar jumper para saída de corrente
(remover o jumper pré-instalado).

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans P 42000 TRMS
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VariTrans P 43000 TRMS
Transdutores para alta tensão CA/CC, medição de RMS verdadeiro
de entradas de corrente de Iin = 100 mA até Iin = 5 A CA
A Tarefa
Em sistemas elétricos, as correntes alternadas de 100 mA a 5 A precisam ser
registradas, isoladas galvanicamente
e convertidas em sinais de saída padronizados de 0 … 20 mA, 0…10 V ou
4 … 20 mA. O sinal de saída CC deve
retransmitir os valores RMS (valores
eficazes) da tensão de entrada.
Os Problemas
As correntes alternadas nem sempre
são senoidais, mas às vezes distorcidas. Os transdutores CA/CC típicos
são projetados apenas para sinais
senoidais. Com sinais de entrada não
senoidais, eles exibem erros (às vezes
consideráveis) ao formar o valor RMS,
os quais podem ser tão graves que
os valores de medição se tornam imprestáveis. Portanto é necessário uma
medição RMS verdadeira para sinais
não senoidais e/ou distorcidos.
Em caso de isolação insuficiente,
altas tensões e condições ambientais severas podem sobrecarregar a
isolação galvânica, resultando em
valores de medição falsos ou mesmo
em acidentes pessoais ou danos aos
equipamentos. Esses riscos precisam
ser eliminados com segurança e a
longo prazo por transdutores para alta
tensão bem projetados.
A Solução
Os transdutores VariTrans P 43000
TRMS foram desenvolvidos especialmente para medições de correntes
bipolares de miliamperes até amperes, isolando confiavelmente os altos
potenciais no circuito de entrada.
Graças à conversão de RMS verdadeira no transdutor, mesmo sinais de
entrada distorcidos são capturados
corretamente e transmitidos à saída
como os assim chamados valores RMS
verdadeiros.
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As distâncias de isolação são projetadas para altas tensões de trabalho de
até 3600 Vca/Vcc e tensões de teste
de até 15 kV. Uma separação protege contra choques elétricos de até
1800 Vca/Vcc entre entrada, saída e
alimentação de acordo com a norma
EN 61140.
O Alojamento
Os transdutores VariTrans P 43000
TRMS possuem um novo alojamento
modular de 45 mm de largura instalável em trilho DIN padrão. Os frontais
dos modelos ajustáveis possuem uma
chave rotativa codificada para seleção
de faixas.
As Vantagens
Os VariTrans P 43000 TRMS são disponíveis para quaisquer correntes de
entrada de 100 mA até 5 A CA.
Os sinais analógicos CC disponibilizados na saída são:
0 … 20 mA, 0 … 10 V e 4 … 20 mA.
A conversão de RMS verdadeiro é feita
com alta precisão até um fator de
crista de 5, operando numa faixa de
frequência de 16,7 a 1000 Hz.
Dezesseis combinações de sinais de
entrada/saída podem ser selecionadas
facilmente com uma chave rotativa
no frontal do instrumento. Não há
necessidade de ajustes complicados
com chave de fenda, calibrador e multímetro. Problemas de deriva devido a
componentes de ajuste fino instáveis
como, por exemplo, potenciômetros,
são evitados. Graças à facilidade de
seleção de faixas, os instrumentos
podem ser adaptados facilmente às
necessidades de cada cliente. Até 16
combinações customizadas de sinais
podem ser implementadas em um
instrumento, que pode então ser
configurado de modo ideal para a
respectiva aplicação.

VariTrans P 43000 TRMS
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A fonte de alimentação integrada
VariPower com entrada universal (20
a 253 Vca/Vcc) oferece a máxima flexibilidade. Isso garante uma operação
sem problemas com tensões alternadas ou contínuas em qualquer lugar
do mundo e proporciona a máxima
segurança mesmo com redes elétricas
instáveis.
A instalação também é fácil e segura.
É praticamente impossível fazer uma
conexão errada. Tempos ociosos e trabalhos de reparo dispendiosos durante o comissionamento são evitados.
O encapsulamento a vácuo proporciona a máxima proteção contra influências ambientais agressivas, choques e
vibrações, e mantém a alta resistência
de isolação necessária a longo prazo
para tensões de trabalho de até 3600
Vcc/Vca. O método de isolação satisfaz
aos requisitos de segurança da norma
EN 61010-1.

A Tecnologia
Nesta série de instrumentos, a Knick
confia na recém-desenvolvida tecnologia TransShield que, comparada
com as tecnologias convencionais,
permite a produção de transformadores de alta tensão muito compactos e
com pouca fuga. Graças à resultante
economia de espaço, os transdutores
P 43000 TRMS podem ter alojamentos modulares de apenas 45 mm de
largura. Outra importante vantagem
oferecida por essa tecnologia: altas
sobretensões transitórias (interferências em modo comum) são isoladas
confiavelmente e não causam quase
nenhum erro de medição na saída.
Para garantir a isolação especificada,
100 % dos instrumentos são submetidos a testes com 15 kVca (modelos
com faixa fixa) ou 10 kVca (modelos
chaveáveis).

O design dos circuitos e a construção
do instrumento asseguram uma excelente característica de transmissão,
observada na estabilidade do ponto
zero, na linearidade, na longa estabilidade e na imunidade a interferências.

–– Tensões de teste de até 15 kVca

–– Função confiável mesmo
com alimentação instável

Características
–– Uso universal:
– Entrada CA de 60 mV~ 3600 V~
também 100 mA~ a 5 A~
– Saída CC de 0 (4) … 20 mA,
0 … 10 V
–– Nova tecnologia TransShield
Alojamentos modulares extremamente compactos
–– Tensões de trabalho
de até 3600 Vca/Vcc
–– Proteção contra choques elétricos
Separação protetora de até 1800
Vca/Vcc conforme norma EN 61140

–– Excelentes propriedades
de transmissão:
– Erro de ganho
Fator de crista ≤ 3
< 0,5 %
– Erro de ganho
Fator de crista 3 … 5 < 1 %
– Tempo de resposta T90 < 150 ms
–– Praticamente sem influência de
tensões em modo comum:
CMRR aprox. 150 dB
–– Notável flexibilidade
– Chaveamento calibrado de até 16
faixas de entrada/saída
– Até 16 faixas de medição específicas do cliente
– Fonte de alimentação VariPower
(entrada de 20 a 253 Vca/Vcc)

–– Não ocorre danos em caso de
conexão de alimentação errada
–– Modelos chaveados
Mínima diversificação de instrumento e economia nos custos de
estoque
–– Robusto
graças ao encapsulamento a vácuo
–– Mecanicamente estável
para operação em navios, veículos
ferroviários e veículos terrestres
–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !

VariTrans P 43000 TRMS
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Linha de produtos

Instrumento

Entrada CA

VariTrans P 43000 TRMS
Entrada e saída chaveáveis

0,1 A … 5 A CA,
1 a 16 faixas para
requisitos do cliente1)

VariTrans P 43100 TRMS
Entrada e saída com valores fixos

0,1 A … 5 A CA, para
requisitos do cliente1)

Tensão
de teste

N.º de
Referência

0 … 20 mA,
≤ 2,2 kVca/Vcc
4 … 20 mA e/ou
0 … 10 V,
1 a 16 faixas para
requisitos do cliente1)

10 kVca

P 43000 D2
TRMS-nnnn

0 … 20 mA,
4 … 20 mA
ou 0 … 10 V,
para requisitos
do cliente1)

15 kVca

P 43100 D2
TRMS-nnnn

Saída
Valor TRMS

Tensão
de trabalho

≤ 3,6 kVca/Vcc

“Relatório de Teste Específico” incluso

Alimentação
20 … 253 Vca/Vcc
1)

Especificar a configuração desejada no pedido.
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Especificações
Dados de entrada
Entrada

P 43000 D2 TRMS-nnnn 	0,1 A … 5 A CA, 1 a 16 faixas para requisitos do cliente,
chaveamento calibrado
P 43100 D2 TRMS-nnnn

0,1 A … 5 A CA, configuração fixa para requisitos do cliente

Frequência nominal

50/60 Hz

Faixa nominal

40 … 1000 Hz (frequência ≤ 40 Hz mediante solicitação)

Resistência da entrada

< 0,6 ohm

Capacitância da entrada

Aprox. 1 nF

Capacidade de sobrecarga

20 % no fim de escala (fator de crista máx. 8)

Dados de saída
Saída

P 43000 Dx TRMS-nnnn
0 … 20 mA, 4 … 20 mA e/ou 0 … 10 V
		
para requisitos do cliente, chaveável
P 43100 Dx TRMS-nnnn 	0 … 20 mA, 4 … 20 mA e/ou 0 … 10 V
para requisitos do cliente, fixa

Offset

Até ±100 % (default)

Carga

com saída de corrente
com tensão de saída

Onda residual (ripple)

< 10 mVeff

≤ 12 V (600 ohms a 20 mA)
≤ 10 V (1000 ohms a 10 mA)

Comportamento de transmissão
Erro de ganho

< 0,5 % no fim de escala
Erro de ganho para sinais de entrada senoidais (fator de crista √2)
na faixa de frequência de 45 … 65 Hz

Tempo de resposta t90

< 150 ms ascendente
< 300 ms descendente

Efeitos de influências
(erro adicional)

Frequência 40 … 1000 Hz
< 1 % do valor medido (típico 0,5 % )
Fator de crista 1… 3 (sinais não senoidais) < 0,5 % do valor medido.
Fator de crista < 3 … 5
< 1 % do valor medido

Razão de rejeição
em modo comum

CMRR
CC: aprox. 150 dB
CA 50 Hz: aprox. 120 dB
CMRR: Razão de rejeição modo comum = ganho de tensão diferencial : ganho de tensão modo comum

Influência da temperatura

< 50 ppm/K no fim de escala
Temperatura de referência para especificações de CT = 23 °C, o CT médio é especificado

Alimentação
Alimentação

VariTrans P 43000 TRMS

20 … 253 Vca/Vcc, CA 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA; CC 1,2 W
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Especificações (continuação)
Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

Chaveamento calibrado

10 kVca entre entrada e saída/alimentação

Ajuste fixo
15 kVca entre entrada e saída/alimentação
(modelo P 43100 D1 TRMS-nnnn)
Todos os modelos		

4 kVca entre saída e alimentação

Tensão de trabalho (isolação
básica) conforme norma
EN 61010-1

Chaveamento calibrado 	

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão III e grau de poluição 2 (transientes rápidos: 13,5 kV)

Ajuste fixo (modelo
P 43100 D1 TRMS-nnnn)

Até 3600 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão III e grau de poluição 2 (transientes rápidos: 20 kV)

Isolação de tensão nominal
conforme norma EN 50124-1

Chaveamento calibrado

Até 2200 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão III e grau de poluição 2

Ajuste fixo (modelo
P 43100 D1 TRMS-nnnn)

Até 3600 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação com categoria
de sobretensão III e grau de poluição 2

Chaveamento calibrado 

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação 		
reforçada conforme norma EN 61010-1
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III
e grau de poluição 2:
– até 1100 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação

Ajuste fixo (modelo
P 43100 D1 TRMS-nnnn)

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação
reforçada conforme norma EN 61010-1
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III e grau de
poluição 2:
– até 1800 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação
– até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação

Proteção contra
choques elétricos

Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos: EN 61326
Emissão de interferências
Classe B
Imunidade a interferências:
Industrial
Com interferências pode haver pequenos desvios.

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE
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Especificações (continuação)
Outros dados
Temperatura ambiente

Operação:
–10 … +70 °C
Operação com especificações restritas (mediante solicitação):
Transporte e armazenamento:
–40 … +85 °C

Condições ambientais

Uso interno1) ; umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 …1060 hPa) 2)

Design

Alojamento modular
com terminais parafuso

Conexão

Parafusos M 3.5 com caixa de terminal 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 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 conforme norma EN 60715

Peso

Aprox. 350 g

–40 … +85 °C

Largura do alojamento D2
45 mm
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

1) Operação
2) Pressão


estacionária em local fechado e protegido contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.

VariTrans P 43000 TRMS
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Diagrama de Blocos

Entrada de
corrente CA

+

TRMS

C 1 nF

-

≤5A
≤2A

Z 15 V

+
Saída CC V/I
-

Alimentação 20 … 253 Vca/Vcc

Aplicação Típica
Medição de corrente contínua com alto potencial na entrada

3600 Vca
5 A CA

VariTrans P 43000 D2 TRMS

4 … 20 mA

Carga
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Controlador

20 … 253 Vca/Vcc

VariTrans P 43000 TRMS

VariTrans P 43000 TRMS

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
118

90

45

Encaixável em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Arranjo de terminais
Entrada de 1 … 5 A

Entrada de 0,1 … 5 A

13
14
15
16

13		 +0,1 A
14		 +2 A
15 		 –2 A
16 		 –0,1 A

nc
Entrada
Entrada
Entrada

± corrente
0 corrente (≤ 5 A)
0 corrente (≤ 2 A)

… +1 A
… +5 A
… –5 A
… –1 A

19 Alimentação CA/CC
20 Alimentação CA/CC

19 Alimentação CA/CC
20 Alimentação CA/CC

25
26
27
28

25
26
27
28

Saída
Saída
Saída
Saída

+
+
–
–

corrente/tensão
tensão
corrente
tensão

Saída +
Saída +
Saída –
Saída –

corrente/tensão
tensão
corrente
tensão

Parafusos de conexão M 3.5 com caixa de terminal autoliberável
Bitola máx. dos condutores
Fio sólido: 1 x 4 mm2
Fio múltiplo com terminal ilhós: 1 x 2,5 mm2
Fio sólido ou múltiplo com terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.
Para saída de tensão, jumpear os terminais 25 e 26.
Não usar jumper para saída de corrente
(remover o jumper pré-instalado).

Todas as dimensões em milímetros
VariTrans P 43000 TRMS
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Transmissores de Temperatura
para Alta Tensão
ProLine P 44000
Medição precisa de temperatura sob altas tensão de até 6,6 kV.
Quando é preciso medir temperaturas
com termômetros de resistência Pt100
em ambientes de altas tensões, os
transmissores de temperatura normais
são frequentemente inadequados
devido à sua isolação insuficiente.
Os termômetros de resistência podem
ser isolados de altas tensões. Na prática, todavia, o espaço de instalação
disponível frequentemente é pequeno
demais. Além disso a isolação é enfraquecida pelo envelhecimento térmico
e mecânico.
Para medição de temperaturas nos
componentes eletrônicos de potência,
obtém-se, portanto, a máxima segurança do termômetro de resistência
Pt100 com isolação galvânica resistente a altas tensões. Uma aplicação
típica é a monitoração de temperatura
em enrolamentos de motores elétricos, 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 galvanicamente 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 vácuo protege o circuito contra influências ambientais e mantém as extraordinárias 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 comprovada 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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Garantia
5 ANOS !

VariTrans

Interface Technology

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

L1
ProLine P 44000

4 … 20 mA

Pt100

L2

L3

Sala de controle

Alimentação de 22 … 230 Vca/Vcc

Motor de alta tensão

ProLine P 44000
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Transmissores de Temperatura
ProLine
P 44000
para
Alta Tensão

Linha de Produtos
Instrumento

Entrada

ProLine P 44000

Saída

Tensão de teste

N.º de Referência

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

C 1 nF

Entrada

Z 15 V

+
Saída
–

Alimentação de 22 … 230 Vca/Vcc

Especificações
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

140 |

ProLine P 44000

ProLine P 44000

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

Proteção contra choques elétricos

ProLine P 44000

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

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
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Transmissores de Temperatura
ProLine
P 44000
para
Alta Tensão

Especificações (continuação)
Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC)1)

Norma da família
de produtos:

EN 61326-1

Geração de interferências:

Classe A2)

EN 61326-2-3: 2013

Imunidade a interferências: Ambiente industrial
Aprovações

UL:

Listado conforme UL 347

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Arquivo E356768

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação, armazenagem
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

Montagem

Em trilho DIN de 35 mm (norma EN 60715)

Peso

D1: aprox. 250 g

Terminais: IP 20
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
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais, Tipo D1
22,5

118,0

Arranjo de terminais
5
6
7
8

Entrada
Entrada
Entrada
Entrada

+
+
–
–

Corrente
Tensão
Tensão
Corrente

11 Alimentação CA/CC
12 Alimentação CA/CC
90,0

13 Saída
15 Saída

+ Corrente
– 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.
8

Encaixável em trilho DIN de 35 mm
conforme norma EN 60715

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais, Tipo D3

67,5

41

118,0

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 terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.

Arranjo de terminais
17
18
19
20

43

Entrada
Entrada
Entrada
Entrada

+
+
–
–

Corrente
Tensão
Tensão
Corrente

31 Alimentação CA/CC
32 Alimentação CA/CC

31 32

90,0

41 Saída
43 Saída

+ Corrente
– 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
17 18 19 20

Encaixável em trilho DIN de 35 mm
conforme norma EN 60715

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 terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.

Todas as dimensões em milímetros
ProLine P 44000
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Transmissores Universais

PolyTrans P 32000
Transmissor universal de temperatura, extensômetros (strain gauges)
e potenciômetros em alojamento de 6 mm com interface de infravermelho,
aprovação SIL e fonte de alimentação de entrada universal.
A Tarefa
Temperatura, esforço ou força e
posição são parâmetros que devem
ser medidos em praticamente todas as
áreas industriais. Frequentemente são
usados como entrada de referência
de sistemas de monitoramento ou
controle, sistemas de emergência ou
em trabalhos críticos similares.
Via de regra, exige-se muito em
questão de precisão, flexibilidade e
segurança funcional e elétrica.
Diferentes sensores são usados conforme a tarefa de medição. Esses sensores fornecem um sinal bruto que é
preparado, linearizado, se necessário,
e padronizado para processamento
posterior em um transmissor.
O Problema
Há uma grande variedade de sensores
comerciais padronizados para detecção de temperatura, esforço (deformação) ou força e posição.
O grande número de sensores, tipos
de conexão, faixas específicas de temperatura, tensões de alimentação e o
sinal de saída requerido exigem transmissores muito flexíveis e que possam
trabalhar de modo ideal em diferentes
condições. Todavia, para a flexibilidade
requerida, não deve haver gastos com
operação complexa. Pelo contrário, é
desejável que os ajustes possam ser
feitos facilmente no local. Além disso
esse alto nível de desempenho não
deve causar um aumento de suscetibilidade – alta confiabilidade e disponibilidade de uso são essenciais.
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A Solução
Os transmissores universais PolyTrans
P 32000 podem ser usados com
todos os termopares, termômetros de
resistência, extensômetros de pontes
completas , resistores e sensores potenciométricos/resistivos. Eles podem
ser adaptados com flexibilidade à
respectiva tarefa de medição mediante mudanças de chaves DIP e rotativas
ou através de uma interface IrDA.
A isolação de 3 portas com separação
protetora para até 300 Vca/Vcc conforme norma EN 61140 garante ótima
proteção do pessoal e dos equipamentos, bem como uma transmissão
inalterada dos sinais medidos. O
PolyTrans P 32000 oferece o máximo
desempenho nos menores espaços
disponíveis.
Termômetros de resistência podem
ser conectados em configuração 2, 3
ou 4 fios, que é reconhecida automaticamente, dispensando ajustes. Todos
os termopares comerciais podem ser
detectados com compensação de junta de referência interna ou externa.
Para detectar quantidades mecânicas
como força ou esforço, os extensômetros podem ser conectados com
configuração ponte completa. A possibilidade de conectar resistores variá
veis e potenciômetros cria inúmeras
possibilidades de aplicação como, por
exemplo, detecção de deslocamento
ou posição.
Sinais de tensão de entrada de até
±1000 mV são convertidos em sinais
de 0/4 a 20 mA ou 0 a 10 V. Com isso
pode-se implementar medições de
corrente de baixo custo usando, por
exemplo, resistores em shunt.

PolyTrans P 32000

PolyTrans P 32000

A Knick oferece os transmissores
PolyTrans P 32000 com aprovação SIL
para instalações que exijam grande
segurança funcional. Os requisitos da
norma EN 61508 foram implementados
com o uso de hardware e software especialmente desenvolvidos. O conceito
failsafe implementado em nível de
instrumento (redundância de componentes de sistema) utiliza métodos de
diagnóstico para detecção seletiva de
falhas. O produto tem aprovação SIL 2
(EN 61508) emitido por órgão autorizado (TÜV Renânia).

Software de Operação
O software de comunicação Paraly
SW 111, guiado por menus e de fácil
utilização, funciona em PCs comuns
e de bolso e tem uma série de outras
opções, como acesso a outros tipos de
sensores, entrada de curvas de linearização específicas para o cliente, leitura
da configuração de conexão e uso de
funções de diagnóstico extensivas.
A configuração, a documentação e, se
necessário, a manutenção de todos
os componentes da planta podem ser
executadas por “controle remoto de
infravermelho”. Ademais, a corrente ou
tensão de saída pode ser especificada
independentemente do valor de entrada usando a função simulação – uma
característica útil para comissionamento ou revisão da planta.

O Alojamento
O alojamento modular slim (6 mm)
ocupa um espaço insignificante no gabinete e permite uma alta concentração de componentes. Conectores trilho
DIN facilitam a conexão de alimentação, se necessário.
IrDA é marca registrada da Infrared Data
Association.

Características
–– Uso universal
Medições simples ou desafiadoras
com todos os conhecidos sensores
de temperatura, extensômetros,
potenciômetros e outros sensores
similares.
–– Configuração conveniente
de parâmetros
via porta IrDA – ajuste descomplicado por menus também “on site”,
incluindo arquivamento de dados
de configuração
–– Configuração intuitiva
de parâmetros básicos – fácil,
sem ferramentas, usando apenas
4 chaves rotativas e 8 chaves DIP

–– Simulação de quaisquer
valores de saída
para instalação/comissionamento
correto

–– Espaço mínimo no gabinete
Alojamento modular de apenas
6 mm de largura: mais transmissores
por metro de trilho de montagem

–– Separação protetora
conforme a norma EN 61140 – proteção do pessoal de manutenção e
dos equipamentos seguintes contra
tensões excessivamente altas de até
300 Vca/Vcc

–– Baixo custo de montagem
Montagem rápida e
conexão conveniente da alimentação via conectores trilho DIN

–– Segurança funcional
até SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração redundante) com certificado TUV – desenvolvido sistematicamente conforme a norma EN 61508

–– Seleção de faixa calibrada
sem ajuste complicado

–– Alta exatidão
com conceito de chaveamento
inovador

–– Detecção automática
da conexão do sensor
(2, 3 ou 4 fios)

–– Redução de estoque
Um transmissor atende a todas
as tarefas concebíveis

PolyTrans P 32000

–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !
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Linha de Produtos
N.º de Referência
PolyTrans P 32000

Ajustável

Segurança Funcional
(EN 61508)

Sem
SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração redundante)

Alimentação

24 Vcc via terminais parafuso ou conectores trilho DIN

Acessórios

P 32000 P0 /
0
1
0

N.º de Referência

Paraly SW 111

Software de comunicação

SW 111

Conector trilho DIN, ZU 0628

Ponte de alimentação para dois isoladores, A 20XXX P0 ou P 32XXX P0

ZU 0628

Fonte IsoPower A 20900

Fonte de alimentação de 24 Vcc, 1 A

A 20900 H4

Conector trilho DIN ZU 0678

Derivação de tensão de alimentação (A 20900), para conector ZU 0628

ZU 0678

Bloco de terminais de
alimentação ZU 0677

Para fornecer a tensão de alimentação de 24 Vcc ao conector ZU 0628
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Especificações
Termômetros de resistência / resistência
Dados de entrada

Tipo de sensor

Norma

Entrada1)

Pt100
Pt1000
outros resistores de platina
Ni100
outros resistores de níquel

DIN 60751
DIN 60751
DIN 60751
DIN 43760
DIN 43760

Conexão

2, 3 ou 4 fios (reconhecimento automático), sinalização por LED amarelo

Faixa de resistência
incluindo resistência da linha

Para medição de temperatura: 0 … 5 kohms
Para medição de resistência:
0 … 5 kohms ou 5 … 100 kohms4)

Resistência máx. da linha

100 ohms

Corrente de alimentação

200 µA, 400 µA ou 0 … 500 µA

Monitoração da linha

Circuitos abertos

Limites de erro na entrada

Resistências < 5 kohms:
Resistências > 5 kohms:

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Faixa
–200 … +850 °C
–200 … +850 °C
–200 … +850 °C
–60 … +180 °C
–60 … +180 °C

± (50 mohms + 0,05 % do valor medido) para spans > 15 ohms
± (1 ohm +0,2 % do valor medido) para spans > 50 ohms

Termopares
Dados de entrada

Tipo de sensor

Entrada2)

Tipo B
Tipo E
Tipo J
Tipo K
Tipo L
Tipo N
Tipo R
Tipo S
Tipo T
Tipo U
W3Re/W25Re
W5Re/W26Re

Resistência da entrada

> 10 Mohms

Resistência máx. da linha

1 kohm

Monitoração da linha

Circuitos abertos

Limites de erro na entrada

± (10 µV + 0,05 % do valor medido) para spans > 2 mV

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Compensação da
junta de referência

Interna, selecionável via IrDA: externa (Pt100), valor fixo ou não compensada

Erro na compensação da
junta de referência interna

< 1,5 K

Erro na compensação da
junta de referência externa

< 80 mohms + 0,1 % do valor medido via Pt100 para Tcomp = 0 … 80 °C

PolyTrans P 32000

Norma
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 43710
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-96
ASTM E988-96

Faixa
+250 …
–200 …
–210 …
–200 …
–200 …
–200 …
–50 …
–50 …
–200 …
–200 …
0…
0…

+1820 °C
+1000 °C
+1200 °C
+1372 °C
+900 °C
+1300 °C
+1767 °C
+1767 °C
+400 °C
+600 °C
+2315 °C
+2315 °C
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Especificações (continuação)
Dados de entrada , tensões shunt
Entrada

–1000 … 1000 mV unipolar/bipolar

Resistência da entrada

> 10 Mohms

Limites de erro na entrada

± (200 µV + 0,05 % do valor medido) para spans > 2 mV

Monitoração da linha

Circuitos abertos

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado
(CT médio na faixa de temperatura operacional admissível, temperatura de referência 23 ºC)

Capacidade de sobrecarga

5 V entre todas as entradas

Dados da entrada, extensômetro
Entrada

± 7,5 mV/V

Resistência da ponte

200 ohms … 10 kohms

Compensação de zero

Dentro da faixa da entrada

Corrente de alimentação
(alimentação interna)

0 … 5 mA

Tensão de Alimentação
(alimentação externa)

1…3V

Monitoração da linha

Curto-circuito e circuito aberto

Limites de erro na entrada

± (2 µV/V + 0,1 % do valor medido) para spans ≥ 0,5 mV/V

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K da sensibilidade ajustada (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Capacidade de sobrecarga

5 V entre todas as entradas

Dado de entrada, potenciômetro
Entrada

200 ohms … 50 kohms

Conexão

3 ou 4 fios

Corrente de alimentação

0 … 5 mA

Monitoração da linha

Curto-circuito e circuito aberto

Limites de erro na entrada

± (0,2 % no fim de escala + 0,05 % do valor medido) para spans > 5 %

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K da sensibilidade ajustada (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)
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Especificações (continuação)
Dados de saída
Saídas

0 … 20 mA,
4 … 20 mA,
0…5V
0 … 10 V

chaveamento calibrado
(default 4 … 20 mA)

Faixa de controle

0 … aprox. 102,5 % do span em saída de 0 … 20 mA, 0 … 10 V ou 0 … 5 V
–1,25 … aprox. 102,5 % do span em saída de 4 … 20 mA

Resolução

16 bits

Modo simulação
ajustável via IrDA

Saída de corrente de 0 … 20 mA:
Saída de corrente de 4 … 20 mA:
Saída de tensão de 0 … 5 V: 		
Saída de tensão de 0 … 10 V: 		

Carga

Saída de corrente:
Saída de tensão:

≤10 V (≤500 ohms a 20 mA)
≤1 mA (≥10 kohms a 10 V)

Limites de erro na saída

Saída de corrente:
Saída de tensão:

± (10 µA + 0,05 % do valor medido)
± (5 mV + 0,2 % do valor medido)

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

Coeficiente de temperatura
na saída

< 50 ppm/K no fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Sinalização de erros

Saída de 0 … 20 mA: 		
I = 0 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 4 … 20 mA:		
I ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 0 … 5 V ou 0 … 10 V: V = 0 V ou V ≥ 5,25 V ou V ≥ 10,5 V
via sinal de saída, LED vermelho e IrDA para:
condições fora de faixa, configuração de parâmetros incorreta, curto-circuito ou rompimento da linha,
erro de carga na saída, mudança acidental das chaves durante a operação (só para instrumentos SIL),
outros erros de instrumento. Veja também a tabela "Sinalização de Erros".

0 … 21 mA
3 … 21 mA
0 … 5,25 V
0 … 10,5 V

Resposta
Característica

Ascendente / descendente; curvas características configuráveis
usando pontos de interpolação (via porta IrDA)

Taxa de medição

Aprox. 3/s*

Display
LED verde

Alimentação

LED amarelo

Sinalização do tipo de conexão
Comunicação IrDA

LED vermelho

Aviso para manutenção / falha no instrumento

Alimentação
24 Vcc (–20 %, +25 %), aprox. 1,2 W
A alimentação pode ser repassada de um instrumento para outro através de conectores trilho DIN.

PolyTrans P 32000
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Especificações (continuação)
Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

2,5 kVca, 50 Hz, entre alimentação, entrada e saída

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2
conforme a norma EN 61010-1.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensão de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de sobretensão II e grau
de poluição 2.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Segurança funcional

SIL 2 conforme IEC 61508, SIL 3 com configuração redundante

Aprovação KTA

KTA3507 (versões especiais)

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos:
EN 61326
Emissão de interferências:
Classe B
Imunidade a interferências3)
Ambiente industrial
Requisitos EMC para instrumentos com funções envolvendo segurança
IEC 61326-3: Draft

cURus

Arquivo nº 220033
Normas: UL 508 e CAN/CSA 22.2 No. 14-95

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Interfaces
IrDA
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Especificação 1.1, instrumento escravo para comunicação bidirecional
Software de comunicação Paraly SW 111
Download gratuito no site www.knick.de
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Especificações (continuação)
Outros dados
Temperatura ambiente

Operação:
Armazenamento:

0 … +55 °C montados sem espaços
0 … +65 °C com espaços ≥ 6 mm
–25 … +85 °C

Condições ambientais

Umidade relativa:
5 … 95 %, sem condensação
Pressão barométrica: 70 … 106 kPa
Operação estacionária, local protegido contra água e precipitações c/ vento (chuva, neve, granizo, etc.)

Design

Alojamento modular com terminais parafuso, 6,2 mm de largura
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais e bitolas dos condutores.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Terminais IP 20, alojamento IP 40

Montagem

Em trilho DIN de 35 mm, norma EN 60715

Conexão

Bitolas dos condutores
Fio sólido: 		
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo:
0,2 … 2,5 mm2

Peso

Aprox. 60 g

Outros tipos de sensor com valores de resistência de até 5 kohms podem ser fornecidos mediante solicitação.
Outros tipos de termopares podem ser fornecidos mediante solicitação.
Com interferência pode haver pequenos desvios,
4) Somente conexões 3 ou 4 fios.
)
* Para termopares com compensação de junta de referência externa ou para medições de resistência na faixa de 5 kohms … 100 kohms: taxa de medição 2/s.
1)
2)
3)

PolyTrans P 32000
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Diagrama de Blocos

Entrada
RTD, TP,
R, V, exten
sômetro

µP

Z 13 V

Saída
0/4 … 20 mA
0 … (5)10 V

Alimentação de 24 Vcc

Aplicações Típicas

PDA

PC

IrDA
PolyTrans P 32000
por exemplo,
Indicador,
CLP, SCP

Sensor

Alimentação
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Conexões de Termômetros de Resistência
RTD
Configuração 2 fios

a)

RTD
Configuração 3 fios

RTD
Configuração 4 fios

a)

RTD
Medição diferencial

a)

b)

Conexões de Termopares
Termopar com compensação de junta de
referência interna

a)

Termopar com compensação de junta de
referência externa

b)

Termopares para
medição diferencial

b)

Termopares em configuração soma
(média), compensação de junta de
referência externa

b)

a) Selecionável através de chaves DIP e da porta IrDA
b) Configuração especial selecionável através da porta IrDA

PolyTrans P 32000
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Aplicações Típicas (continuação)
Conexões de Extensômetros
Conexão 4 fios

Conexão 6 fios
(com alimentação externa de 1 … 3 V)

a)

b)

Conexões de Potenciômetros				

Entradas de Tensão

Conexão 3 fios

Conexão 4 fios

Medição de tensão

a)

b)

a)

Medição de corrente
via resistor shunt

a)

a) Selecionável através de chaves DIP e da porta IrDA
b) Configuração especial selecionável através da porta IrDA
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
8

Arranjo de terminais

7
6

5

1
2
3
4
5
6
7
8

Entrada +
Entrada +
Entrada –
Entrada –
Saída
+
Saída
–
Alimentação +
Alimentação –

Bitolas dos condutores:
Fio sólido
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo
0,2 … 2,5 mm2

2
4

6,2

1

3

101

Todas as dimensões em milímetros
PolyTrans P 32000
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Sinalização de Erros
N.º

Erro

Configuração do sinal4)

Saída

Com função SIL

Sem função SIL

4 … 20
[mA]

0 … 20
[mA]

0…5
[V]

0 … 10
[V]

0

Nenhum

Não autotravante

Não autotravante

–

–

–

–

1

Subfaixa

Não autotravante

Não autotravante

3,6

0

0

0

2

Sobrefaixa

Não autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

3

Curto-circuito no sensor

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

4

Sensor aberto

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

5

Erro de resistência

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

6

Erro de carga na saída 6)

Não autotravante

Não autotravante

3,6

0

0

0

7

Identificação da conexão

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

8

Chave mal ajustada

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

9

Erro de ajuste

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

10

Erro no instrumento (número de
erro subordinado, diferenciado
via porta IrDA)

Autotravante

Autotravante

3,6

0

0

0

5)

 om a configuração “autotravante”, o sinal de erro é mantido após a causa do erro desaparecer.
C
A mensagem de erro pode ser apagada com uma reinicialização (desligar e ligar o instrumento ou via porta IrDA).
Somente com potenciômetro ou extensômetro
6) Com SIL só modelos P 32000 P0/1x
4)
5)
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Resposta da Corrente de Saída (4 … 20 mA) a Condições “Fora de Faixa”

Saída / mA

21,0
20,5

3,8
3,6

Entrada

PolyTrans P 32000
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ThermoTrans P 32100
Transmissor universal para medição de temperatura com termômetros de
resistência e termopares – alojamento 6 mm e interface de infravermelho.

A Tarefa
Em praticamente todas as áreas industriais, as temperaturas são constantemente medidas e frequentemente
usadas como entrada de referência
para sistemas de controle em malha
fechada, sistemas de monitoramento, sistemas de emergência ou para
trabalhos críticos similares. Via de
regra, exige-se muito em questão de
precisão, flexibilidade e segurança
funcional e elétrica.
Diferentes sensores são usados
conforme a tarefa de medição, os
quais fornecem um sinal bruto que é
preparado, linearizado e padronizado
para posterior processamento num
transmissor de temperatura.
O Problema
A gama de sensores de temperatura
é bem grande no comércio. O grande
número de sensores, tipos de conexão, faixas específicas de temperatura,
diferentes tensões de alimentação
e o sinal de saída requerido exigem
transmissores muito flexíveis e que
possam trabalhar de modo ideal em
diferentes condições. Todavia, para
a flexibilidade requerida, não deve
haver gastos com operação complexa. Pelo contrário, é desejável que os
ajustes possam ser feitos facilmente
no local. Alto desempenho não deve
causar um aumento de suscetibilidade
– alta confiabilidade e disponibilidade
são essenciais.
A Solução
Os transmissores de temperatura universais ThermoTrans P 32100 aceitam
todos os termopares e termômetros
de resistência encontrados no mercado, os quais podem ser adaptados
com flexibilidade à respectiva tarefa
de medição mediante mudanças de
chaves DIP e rotativas ou através de
uma interface IrDA.
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A isolação de 3 portas com separação
protetora para até 300 Vca/Vcc conforme norma EN 61140 garante ótima
proteção do pessoal e dos equipamentos, bem como uma transmissão
inalterada dos sinais medidos.
O ThermoTrans P 32100 oferece o
máximo desempenho nos menores
espaços disponíveis.
Termômetros de resistência podem
ser conectados na configuração 2, 3
ou 4 fios, que é reconhecida automaticamente, dispensando ajustes. Todos
os termopares comerciais podem ser
detectados com compensação de junta de referência interna ou externa.
Sinais de tensão de entrada de até
±1000 mV são convertidos em sinais
convencionais de 0/4 a 20 mA ou
0 a 10 V. Isso permite implementar
medições de corrente de baixo custo
usando, por exemplo, resistores em
shunt.
Tarefas especiais de medição podem
ser solucionadas com os instrumentos
ThermoTrans que a Knick configura
para cada especificação. Modelos com
faixa fixa sem chaves são usados, por
exemplo, quando é preciso eliminar
a possibilidade de manipulações e
confusões.
A Knick oferece os transmissores
ThermoTrans P 32100 com aprovação
SIL para aplicações que exigem grande segurança funcional. Os requisitos
da norma EN 61508 foram implementados com o uso de hardware e software especialmente desenvolvidos.
Implementamos o conceito failsafe
em nível de instrumento (redundância
de componentes de sistema) com
métodos de diagnóstico para detecção seletiva de falhas. O produto tem
aprovação SIL 2 (EN 61508) emitido
por órgão autorizado (TÜV Renânia).
ThermoTrans P 32100

ThermoTrans P 32100

Software de Operação
O software de comunicação Paraly
SW 111, guiado por menus e de fácil
utilização, funciona em PCs comuns
e de bolso e abre uma série de outras
opções como acesso a outros tipos
de sensores, configuração de curvas
de linearização específicas, leitura da
configuração de conexão e uso de
funções de diagnóstico extensivas.
A configuração, a documentação e, se
necessário, a manutenção de todos
os componentes da planta podem
ser feitas por controle remoto de
infravermelho. Ademais, a tensão ou
corrente de saída pode ser especificada independentemente do valor de
entrada usando a função simulação,
uma característica útil para comissionamento ou revisão de fábrica.

O Alojamento
O alojamento modular slim (6 mm)
ocupa um espaço insignificante no
gabinete e permite uma alta concentração de componentes. Conectores
trilho DIN facilitam a conexão de
alimentação, se necessário.
IrDA é marca registrada da Infrared Data Association.

Características
–– Uso universal
Medições simples ou desafiadoras
com todos os sensores de temperatura conhecidos
–– Configuração conveniente
de parâmetros
via porta IrDA – ajuste descomplicado por menus, também “on site”,
incluindo arquivamento de dados
de configuração
–– Configuração intuitiva
de parâmetros básicos – fácil,
sem ferramentas, usando apenas
4 chaves rotativas e 8 chaves DIP
–– Seleção de faixa calibrada
sem ajuste complicado

ThermoTrans P 32100

–– Detecção automática
da conexão do sensor
(2, 3 ou 4 fios)
–– Separação protetora
conforme norma EN 61140 – proteção do pessoal de manutenção e
dos equipamentos seguintes contra
tensões excessivamente altas de até
300 Vca/Vcc
–– Segurança funcional
até SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração redundante) com certificado TÜV – desenvolvido sistematicamente conforme a norma EN 61508
–– Alta exatidão
com conceito de chaveamento
inovador

–– Espaço mínimo
no gabinete – alojamento modular
de apenas 6 mm de largura – mais
transmissores por metro de trilho de
montagem
–– Baixo custo de montagem
Montagem rápida, conexão fácil da
alimentação através de conectores
trilho DIN (quando alimentados por
24 Vcc)
–– 5 anos de garantia

5 Year
Warranty!
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Linha de Produtos
ThermoTrans P 32100, ajustável
N.º de Referência

P 32100 P0 /

Segurança Funcional
(EN 61508)

Sem
SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração
redundante)

Alimentação

24 Vcc via terminais parafuso ou
conectores trilho DIN

0
1
0

ThermoTrans P 32100, configuração fixa
N.º de Referência

P 32100 P0 /

Segurança Funcional
(EN 61508)

Sem
SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração
redundante)

Alimentação

24 Vcc via terminais parafuso ou
conectores trilho DIN

Tipo de entrada/sensor

Pt100 (-200 … +850 °C)		
Pt1000 (-200 … +850 °C)		
Ni100 (-60 … +180 °C)		
TP / J (-210 … +1200 °C)		
TP / K (-200 … +1372 °C)		
TP / J (-210 … +1200 °C),
comp. de junta de ref. externa (Pt100)
TP / K (-200 … +1372 °C),
comp. de junta de ref. externa (Pt100)
U (-1000 mV … +1000 mV)		
Outro

Início da faixa
Fim da faixa

0
1
0
P
Q
N
J
K
X
Y
U
S
X

Pré-fixada + ou – 		
Número de 4 dígitos (°C / mV)

X X X X
X

Pré-fixada + ou – 		
Número de 4 dígitos (°C / mV)

X X X X
A
B
C
D

Saída

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V
0…5V

Outras dados específicos para o
cliente (p. ex., termopar diferente)

Sem
Como especificado

Exemplo
Modelo com configuração fixa

SIL 2, Pt1000 /-50 °C … +150 °C / 4 … 20 mA
N.º de Referência

n n n n

P 32100 P0 /

1 0 Q – 0 0 5 0 + 0 1 5 0 B

Acessórios

N.º de Referência

Paraly SW 111

Software de comunicação

SW 111

Conector trilho DIN, ZU 0628

Ponte de alimentação para dois isoladores, A 20XXX P0 ou P 32XXX P0

ZU 0628

Fonte IsoPower A 20900

Fonte de alimentação, 24 Vcc, 1 A

A 20900 H4

Conector trilho DIN ZU 0678

Derivação de tensão de alimentação (A 20900), para conector ZU 0628

ZU 0678

Bloco de terminais de
alimentação ZU 0677

Para fornecer a tensão de alimentação de 24 Vcc ao conector ZU 0628

ZU 0677
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Especificações
Termômetros de resistência
Dados de entrada

Tipo de sensor

Norma

Entrada

Pt100
Pt1000
outros resistores de platina
Ni100
outros resistores de níquel

DIN 60751
DIN 60751
DIN 60751
DIN 43760
DIN 43760

Conexão

2, 3 ou 4 fios (reconhecimento automático), sinalização via LED amarelo

Faixa de resistência incluindo
resistência da linha

0 … 5 kohms

Resistência máx. da linha

100 ohms

Corrente de alimentação

200 µA, 400 µA ou 0 … 500 µA

Monitoração da linha

Circuitos abertos

Limites de erro na entrada

Resistências < 5 kohms:
Resistências > 5 kohms:

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Faixa
–200 … +850 °C
–200 … +850 °C
–200 … +850 °C
–60 … +180 °C
–60 … +180 °C

± (50 mohms + 0,05 % do valor medido) para spans > 15 ohms
± (1 ohm +0,2 % do valor medido) para spans >50 ohms

Termopares
Dados de entrada

Tipo de sensor

Entrada

Tipo B
Tipo E
Tipo J
Tipo K
Tipo L
Tipo N
Tipo R
Tipo S
Tipo T
Type U
W3Re/W25Re
W5Re/W26Re

Resistência da entrada

> 10 Mohms

Resistência máx. da linha

1 kohm

Monitoração da linha

Circuitos abertos

Limites de erro na entrada

± (10 µV + 0,05 % do valor medido) para spans > 2 mV

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Compensação da junta
de referência

Interna, selecionável via IrDA: externa (Pt100), valor fixo ou não compensado

Erro na compensação da
junta de referência interna

< 1,5 K

Erro na compensação da
junta de referência externa

< 80 mohms + 0,1 % do valor medido via Pt100 para Tcomp = 0 … 80 °C

ThermoTrans P 32100

Norma
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 43710
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-96
ASTM E988-96

Faixa
+250 …
–200 …
–210 …
–200 …
–200 …
–200 …
–50 …
–50 …
–200 …
–200 …
0…
0…

+1820 °C
+1000 °C
+1200 °C
+1372 °C
+900 °C
+1300 °C
+1767 °C
+1767 °C
+400 °C
+600 °C
+2315 °C
+2315 °C
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Especificações (continuação)
Tensões shunt
Dados de entrada
Entrada

–1000 … 1000 mV unipolar/bipolar

Resistência de entrada

> 10 Mohms

Limites de erro na entrada

± (200 µV + 0,05 % do valor medido) para spans > 50 mV

Monitoração da linha

Circuitos abertos

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Capacidade de sobrecarga

5 V entre todas as entradas

Dados de saída
Saídas

0 … 20 mA,
4 … 20 mA,
0 … 5 V,
0 … 10 V

chaveamento calibrado
(default 4 … 20 mA)

Faixa de controle

0 … aprox. 102,5 % do span em saída de 0 … 20 mA, 0 … 10 V ou 0 … 5 V
–1,25 … aprox. 102,5 % do span em saída de 4 … 20 mA

Resolução

16 bits

Modo simulação
ajustável via IrDA

Saída de corrente de 0 … 20 mA:
Saída de corrente de 4 … 20 mA:
Saída de tensão de 0 … 5 V: 		
Saída de tensão de 0 … 10 V: 		

Carga

Saída de corrente:
Saída de tensão:

≤10 V (≤ 500 ohms a 20 mA)
≤ 1 mA (≥ 10 kohms a 10 V)

Limites de erro na saída

Saída de corrente:
Saída de tensão:

± (10 µA + 0,05 % do valor medido)
± (5 mV + 0,2 % do valor medido)

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

Coeficiente de temperatura
na saída

< 50 ppm/K no fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Sinalização de erros

Saída de 0 … 20 mA: 		
I = 0 mA
ou ≥ 21 mA
Saída de 4 … 20 mA:		
I ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 0 … 5 V ou 0 … 10 V: V = 0 V
ou V ≥ 5,25 V
ou V ≥ 10,5 V
via sinal de saída, LED vermelho e IrDA para:
condições fora de faixa, configuração de parâmetros incorreta, curto-circuito ou rompimento da linha,
erro de carga na saída, mudança acidental das chaves durante a operação (só para instrumentos SIL),
outros erros de instrumento. Veja também a tabela “Sinalização de Erros”.

0 … 21 mA
3 … 21 mA
0 … 5,25 V
0 … 10,5 V

Resposta
Característica

Ascendente / descendente; curvas características configuráveis
usando pontos de interpolação (via porta IrDA)

Taxa de medição

Aprox. 3 / s*
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Especificações (continuação)
Display
LED verde

Alimentação

LED amarelo

Sinalização do tipo de conexão
Comunicação IrDA

LED vermelho

Aviso para manutenção / falha no instrumento

Alimentação
Alimentação

24 Vcc (–20 %, +25 %), aprox. 1,2 W
A alimentação pode ser repassada de um instrumento para outro via conectores trilho DIN.

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

2,5 kVca, 50 Hz, entre alimentação, entrada e saída

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2
conforme norma EN 61010-1.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Proteção contra
choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensão de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de sobretensão II e grau
de poluição 2.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Segurança funcional

SIL 2 conforme IEC 61508, SIL 3 com configuração redundante

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos:
EN 61326
Emissão de interferências
Classe B
Imunidade a interferências:1):
Ambiente industrial
Requisitos EMC para instrumentos com funções envolvendo segurança
IEC 61326-3 Draft

cURus

Arquivo nº 220033
Normas: UL 508 e CAN/CSA 22.2 No. 14-95

Aprovação KTA

KTA3507 (versões especiais)

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Interfaces
IrDA

ThermoTrans P 32100

Especificação 1.1, instrumento escravo para comunicação bidirecional
Software de comunicação Paraly SW 111
Download gratuito no site www.Knick.de
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Especificações (continuação)

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação:
Armazenamento:

0 … +55 °C montados sem espaços
0 … +65 °C com espaços ≥ 6 mm
–25 … +85 °C

Condições ambientais

Umidade relativa: 5 … 95 %, sem condensação
Pressão barométrica: 70 … 106 kPa
Operação estacionária em local protegido contra água e
precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)

Design

Alojamento modular com terminais parafuso, 6,2 mm de largura
Ver outras medidas em desenhos dimensionais e bitolas dos condutores.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Terminais IP 20, alojamento IP 40

Montagem

Trilho DIN de 35 mm (EN 60715)

Conexão

Bitolas dos condutores
Fio sólido:
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo: 0,2 … 2,5 mm2

Peso

Aprox. 60 g

*) Para termopares com compensação de junta de referência externa: aprox. 2 / s
1) Com interferência pode haver pequenos desvios.
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Diagrama de Blocos

Entrada
RTD, TC, V

µP

Z 13 V

Saída
0(4) … 20 mA
0 … (5)10 V

Alimentação de 24 Vcc

ThermoTrans P 32100
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Aplicações Típicas

PDA

PC

IrDA
ThermoTrans P 32100
por exemplo,
Indicador,
CLP, SCP

Sensor

Alimentação

Conexões de Termômetros de Resistência
RTD
Configuração 2 fios

a)

RTD
Configuração 3 fios

a)

RTD
Configuração 4 fios

a)

RTD
Medição diferencial

b)

a) Selecionável através de chaves DIP e da porta IrDA
b) Configuração especial selecionável através da porta IrDA
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Aplicações Típicas (continuação)
Conexões de Termopares
Termopar com compensação de junta de
referência interna

Termopar com compensação de junta de
referência externa

a)

a)

Termopares para
medição diferencial

b)

Termopares em configuração soma
(média), compensação de junta de
referência externa

b)

Entrada de Tensão
Medição de tensão

a)

Medição de corrente
via resistor shunt

a)

a) Selecionável através de chaves DIP e da porta IrDA
b) Configuração especial selecionável através da porta IrDA

ThermoTrans P 32100
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
8

Arranjo de terminais

7
6

5

1
2
3
4
5
6
7
8

Entrada +
Entrada +
Entrada –
Entrada –
Saída
+
Saída
–
Alimentação +
Alimentação –

Bitolas dos condutores:
Fio sólido
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo
0,2 … 2,5 mm2

2
4

6.2

1

3

101

Todas as dimensões em milímetros
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Sinalização de Erros
N.º

Erro

Configuração do sinal2)

Saída

Com função SIL

Sem função SIL

4 … 20
[mA]

0 … 20
[mA]

0…5
[V]

0 … 10
[V]

0

Nenhum

Não autotravante

Não autotravante

–

–

–

–

1

Subfaixa

Não autotravante

Não autotravante

3,6

0

0

0

2

Sobrefaixa

Não autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

3

Curto-circuito no sensor

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

4

Sensor aberto

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

5

–

–

–

–

–

–

–

6

Erro de carga na saída

Não autotravante

Não autotravante

3,6

0

0

0

7

Identificação da conexão

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

8

Chave mal ajustada

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

9

Erro de ajuste

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

10

Erro no instrumento (número
de erro subordinado,
diferenciado via porta IrDA)

Autotravante

Autotravante

3,6

0

0

0

2)
3)

3)

 om a configuração “autotravante”, o sinal de erro é mantido após a causa do erro desaparecer.
C
A mensagem de erro pode ser apagada com uma reinicialização (desligar e ligar o instrumento ou via porta IrDA).
Com SIL só modelos SIL P 32000 P0/1x

Resposta da Corrente de Saída (4 … 20 mA) em Condições “Fora de Faixa”

Saída / mA

21,0
20,5

3,8
3,6

Entrada

ThermoTrans P 32100
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ThermoTrans A 20210
Transmissores standard em alojamento de 6 mm para medição de
temperatura com termômetros de resistência ou termopares.
A Tarefa
Praticamente em todas as áreas industriais, as temperaturas são constantemente medidas e frequentemente
usadas como entrada de referência
para sistemas de controle em malha
fechada, sistemas de monitoramento, sistemas de emergência ou para
trabalhos críticos similares. Via de
regra, exige-se muito em questão de
funções, precisão, flexibilidade e segurança elétrica. Diferentes sensores são
usados conforme a tarefa de medição,
os quais fornecem um sinal bruto que
é preparado, linearizado e padronizado para posterior processamento num
transmissor de temperatura.

A isolação de 3 portas com separação protetora para até 300 Vca/Vcc
conforme norma EN 61140 garante
ótima proteção do pessoal e dos
equipamentos, bem como uma transmissão inalterada dos sinais medidos.
O ThermoTrans A 20210 oferece o
máximo desempenho nos espaços
mais reduzidos.
Os termômetros de resistência podem
ser conectados nas configurações 2, 3
ou 4 fios. A configuração da conexão
é reconhecida automaticamente,
dispensando ajustes. Os termopares
podem ser detectados com compensação de junta de referência interna
ou externa.

O Problema
A gama de sensores de temperatura
comerciais padronizados é extremamente grande. O grande número de
sensores, tipos de conexão, faixas
específicas de temperatura, diferentes
tensões de alimentação e o sinal de
saída requerido exigem transmissores
muito flexíveis e que possam trabalhar
de modo ideal em diferentes condições.
Todavia, para a flexibilidade requerida,
não deve haver gastos com operações
complexas. Pelo contrário, é desejável
que os ajustes possam ser feitos facilmente no local. Alto desempenho não
deve causar um aumento de suscetibilidade – alta confiabilidade e disponibilidade de uso são essenciais.

Sinais de tensão de até ±1000 mV na
entrada são convertidos em sinais de
0/4 a 20 mA ou 0 a 10 V. Isso permite
implementar medições de corrente
de baixo custo usando, por exemplo,
resistores em shunt.

A Solução
Os transmissores de temperatura
flexíveis ThermoTrans A 20210 aceitam
a maioria dos termopares e termômetros de resistência comuns. Podem
ser adaptados com flexibilidade à respectiva tarefa de medição mediante
mudanças nas chaves DIP e rotativas.
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Tarefas especiais de medição podem
ser solucionadas com os instrumentos
ThermoTrans que a Knick configura
para cada especificação. Modelos com
faixa fixa sem chaves são usados, por
exemplo, quando é preciso eliminar
a possibilidade de manipulações e
confusões.
O Alojamento
O alojamento modular slim (6 mm)
ocupa um espaço insignificante no
armário e permite uma alta concentração de componentes. Conectores
trilho DIN facilitam a conexão de
alimentação, se necessário.

ThermoTrans A 20210

ThermoTrans A 20210

Características
–– Uso flexível
Com sensores de temperatura
comuns: Pt100, Pt1000, Ni100,
termopares tipos J e K
–– Configuração intuitiva
Fácil, sem ferramentas, usando
4 chaves rotativas e 8 chaves DIP
–– Seleção de faixas calibradas
sem ajuste complicado
–– Detecção automática
da conexão do sensor
(2, 3 ou 4 fios)

ThermoTrans A 20210

–– Separação protetora
conforme a norma EN 61140 –
proteção do pessoal de manutenção e dos equipamentos seguintes
contra tensões excessivamente altas
de até 300 Vca/Vcc
–– Alta exatidão
com conceito de chaveamento
inovador

–– Baixo custo de montagem
Montagem rápida, conexão conveniente da alimentação através de
conectores trilho DIN
–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !

–– Espaço mínimo
no armário/gabinete – alojamento
modular de apenas 6 mm de largura
– mais transmissores por metro de
trilho de montagem
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Linha de Produtos
ThermoTrans A 20210, ajustável
N.º de Referência

A 20210 P0

ThermoTrans A 20210, configuração fixa
N.º de Referência

A 20210 P0 /

Tipo de entrada / sensor

Pt100 (–200 … +850 °C)
Pt1000 (–200 … +850 °C)
Ni100 (–60 … +180 °C)
TP / J (–210 … +1200 °C)
TP / K (–200 … +1372 °C)
TP / J (–210 … +1200 °C),
comp. de junta de ref. externa (Pt100)
TP / K (–200 … +1372 °C),
comp. de junta de ref. externa (Pt100)
U (–1000 mV … +1000 mV)
Outro

Início da faixa
Fim da faixa

Pré–fixado + ou – 		
número de 4 dígitos (°C / mV)
Pré–fixado + ou – 		
número de 4 dígitos (°C / mV)

Saída

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V
0…5V

Outras opções/valores específicos
para o cliente (por exemplo,
termopar diferente)

Sem
Como especificado

P
Q
N
J
K
X
Y
U
S
X
X X X X
X
X X X X
A
B
C
D
n n n n

Exemplo
Modelo com configuração fixa

Pt1000 / –50 °C … +150 °C / 4 … 20 mA
N.º de Referência

A 20210 P0 /

Q – 0 0 5 0 + 0 1 5 0 B

Acessórios

N.º de Referência

Conector trilho DIN ZU 0628

Ponte de alimentação para dois isoladores cada

ZU 0628

Fonte IsoPower A 20900

Alimentação

A 20900 H4

Conector trilho DIN ZU 0678

para derivação de tensão de alimentação (no lado direito da IsoPower A 20900,
requer 2 unidades)

ZU 0678

Terminal de alimentação

de 24 Vcc (redundante) para ZU 0628

ZU 0677
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Especificações
Termômetros de resistência
Dados de entrada

Tipo de sensor

Entrada

Pt100
Pt1000
Ni100

Conexão

2, 3 ou 4 fios (reconhecimento automático), sinalização por LED amarelo

Faixa de resistência
incluindo resistência da linha

0 … 5 kohms

Resistência máx. da linha

100 ohms

Corrente de alimentação

200 µA, 400 µA ou 0 … 500 µA

Monitoração da linha

Circuitos abertos

Limites de erro na entrada

Resistências < 5 kohms:
Resistências > 5 kohms:

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Norma

Faixa

DIN 60751
DIN 60751
DIN 43760

–200 … +850 °C
–200 … +850 °C
–60 … +180 °C

± (50 mohms + 0,05 % do valor medido) para spans > 15 ohms
± (1 ohm +0,2 % do valor medido) para spans >50 ohms

Termopares
Dados de entrada

Tipo de sensor

Entrada

Tipo J
Tipo K

Resistência da entrada

> 10 Mohms

Resistência máx. da linha

1 kohm

Monitoração da linha

Circuitos abertos

Limites de erro na entrada

± (10 µV + 0,05 % do valor medido) para spans > 2 mV

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Compensação da
junta de referência

interna
externa (Pt100), valor fixo ou não compensado

Erro na compensação da
junta de referência interna

< 1,5 K

Erro na compensação da
junta de referência externa

< 80 mohms + 0,1 % do valor medido

Norma
DIN 60584-1
DIN 60584-1

Faixa
–210 … +1200 °C
–200 … +1372 °C

via Pt100 para Tcomp = 0 … 80 °C

Tensões shunt
Dados de entrada
Entrada

–1000 … +1000 mV unipolar/bipolar

Resistência da entrada

> 10 Mohms

Limites de erro na entrada

± (200 µV + 0,05 % do valor medido) para spans > 50 mV

Monitoração da linha

Circuitos abertos

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Capacidade de sobrecarga

5 V entre todas as entradas

ThermoTrans A 20210
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Especificações (continuação)
Dados de saída
Saídas

0 … 20 mA,
4 … 20 mA,
0…5V
0 … 10 V

chaveamento calibrado
(default 4 … 20 mA)

Faixa de controle

0 … aprox. 102,5 % do span com saída de 0 … 20 mA, 0 … 10 V ou 0 … 5 V
–1,25 … aprox. 102,5 % do span com saída de 4 … 20 mA

Resolução

16 bits

Carga

Saída de corrente:
Saída de tensão:

≤ 10 V (≤ 500 ohms a 20 mA)
≤ 1 mA (≥ 10 kohms a 10 V)

Limites de erro na saída

Saída de corrente:
Saída de tensão:

±(10 µA + 0,05 % do valor medido)
± (5 mV + 0,05 % do valor medido)

Onda residual (ripple)

< 10 mVeff

Coeficiente de temperatura
na saída

< 50 ppm/K do fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Sinalização de erros

Saída de 0 … 20 mA: I = 0 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 4 … 20 mA: I ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 0 … 5 V ou 0 … 10 V: V = 0 V ou V ≥ 5,25 V ou V ≥ 10,5 V
através de sinal de saída e LED vermelho para: condições fora-de-faixa, ajuste incorreto de parâmetros,
curto-circuito ou rompimento da linha do sensor, erro de carga na saída, outros erros do instrumento.
Veja também a tabela "Sinalização de Erros".

Resposta
Característica

Ascendente ou descendente linear

Taxa de medição

Aprox. 3 / s*

Display
LED verde

Alimentação

LED amarelo

Sinalização do tipo de conexão

LED vermelho

Aviso para manutenção ou falha no instrumento

Alimentação
Alimentação

174 |

24 Vcc (–20 %, +25 %), aprox. 1,2 W
A alimentação pode ser enviada de um instrumento para outro através de conectores trilho DIN.

ThermoTrans A 20210

ThermoTrans A 20210

Especificações (continuação)
Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

2,5 kVca, 50 Hz: entre alimentação, entrada e saída

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2
conforme a norma EN 61010-1.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre os equipamentos adjacentes.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada de acordo com a norma
EN 61010-1. Tensão de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de
sobretensão II e grau de poluição 2.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Compatibilidade eletromagnética
(EMC)

Norma da família de produtos:
Emissão de interferências: 		
Imunidade a interferências:1): 		

cURus

Arquivo nº 220033
Normas: UL 508 e CAN/CSA 22.2 Nº 14-95

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

EN 61326
Classe B
Ambiente industrial

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação:
Armazenamento:

0 … +55 °C montados sem espaços
0 … +65 °C com espaços ≥ 6 mm
–25 … +85 °C

Condições ambientais

Operação estacionária, área protegido contra água ou precipitações com vento (chuva, neve, granizo)
Umidade relativa: 5 … 95 %, sem condensação
Pressão barométrica: 70 … 106 kPa

Projeto

Alojamento modular com terminais parafuso, 6,2 mm de largura
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Terminais IP 20, alojamento IP 40

Montagem

Trilho DIN de 35 mm (EN 60715)

Conexão

Bitolas dos condutores
Fio sólido 		
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo:
0,2 … 2,5 mm2

Peso

Aprox. 60 g

*) Para termopares com compensação de junta de referência externa: aprox. 2 / s
1) Com interferência pode haver pequenos desvios.

ThermoTrans A 20210
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Diagrama de Blocos

Entrada
RTD, TP, V

µP

Z 13 V

Saída
0(4) … 20 mA
0 … (5)10 V

24 Vcc

Aplicações Típicas
ThermoTrans A 20210
por exemplo,
Indicador,
CLP, SCP

Sensor

Alimentação

Conexões de Termômetros de Resistência
RTD
Configuração 2 fios
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RTD
Configuração 3 fios

RTD
Configuração 4 fios

ThermoTrans A 20210

ThermoTrans A 20210

Aplicações Típicas (continuação)
Conexões de Termopares
Termopar com compensação de junta de referência
interna

Termopar com compensação de junta de referência
externa

Entrada de Tensão

Medição de tensão

ThermoTrans A 20210

Medição de corrente
via resistor shunt
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
8

Arranjo de terminais

7
6

5

1
2
3
4
5
6
7
8

Entrada +
Entrada +
Entrada –
Entrada –
Saída
+
Saída
–
Alimentação +
Alimentação –

Bitolas dos condutores:
fio sólido
0,2 … 2,5 mm2
fio múltiplo
0,2 … 2,5 mm2

2
4

6.2

1

3

101

Todas as dimensões em milímetros
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ThermoTrans A 20210

ThermoTrans A 20210

Sinalização de Erros
N.º

Erro

Configuração do sinal1)

Saída
4 … 20
[mA]

0 … 20
[mA]

0…5
[V]

0 … 10
[V]

0

Nenhum

Não autotravante

–

–

–

–

1

Subfaixa

Não autotravante

3,6

0

0

0

2

Sobrefaixa

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

3

Curto-circuito no sensor

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

4

Sensor aberto

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

5

–

–

–

–

–

–

6

Erro de carga na saída

Não autotravante

3,6

0

0

0

7

Identificação da conexão

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

8

Chave mal ajustada

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

9

Erro de ajuste

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

10

Erro do instrumento

Não autotravante

3,6

0

0

0

1)

 om a configuração “autotravante”, o sinal de erro é mantido após a causa do erro desaparecer.
C
A mensagem de erro pode ser apagada desligando e religando o instrumento.

Resposta da Corrente de Saída (4 … 20 mA) a Condições “Fora de Faixa”

Saída / mA

21.0
20.5

3.8
3.6

Entrada

ThermoTrans A 20210
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SensoTrans DMS P 32200
Transmissores universais de extensômetros (strain gauges) de ponte completa – alojamento de 6 mm com interface de infravermelho e aprovação SIL.
A Tarefa
Em muitas e diferentes instalações industriais os extensômetros são usados
para medir quantidades mecânicas
continuamente como força/peso ou
deflexão/torção. Em muitos casos eles
são usados como entrada de referência para sistemas de monitoramento,
sistemas de emergência ou para tarefas críticas similares.
Via de regra, exige-se muito em
questão de precisão, flexibilidade e
segurança funcional e elétrica.
Os extensômetros são resistores
altamente sensíveis que reagem ao
esforço mecânico com uma leve mudança na resistência. Essas mudanças
podem ser detectadas por um circuito
em ponte. O tipo de circuito mais
comum é o de ponte completa. Nos
transdutores de força e células de
carga, os extensômetros já são usados
em ponte completa. Esses sensores
fornecem um sinal bruto que é preparado e padronizado para processamento posterior em um transmissor
de extensômetro.
O Problema
Os sensores de extensômetros comuns têm características individuais,
que exigem ajustes demorados e
tediosos do respectivo transmissor
usando potenciômetros. Ademais, os
transmissores de extensômetros até
agora tinham alojamento modular
muito largo e portanto ocupavam
muito espaço no gabinete. Para
uso mundial, frequentemente eram
usadas várias versões com diferentes
tensões de alimentação.
A Solução
Os transmissores universais de extensômetros SensoTrans DMS P 32200
aceitam todos os tipos de transdutores de força e células de carga por
extensômetro convencionais na
configuração ponte completa. Eles
podem ser adaptados com flexibili180 |

dade à respectiva tarefa de medição
mediante mudanças em chaves DIP e
rotativas ou através de uma interface
IrDA.
A isolação de 3 portas com separação protetora para até 300 Vca/Vcc,
conforme norma EN 61140, garante
ótima proteção do pessoal e dos
equipamentos, bem como uma transmissão inalterada dos sinais medidos.
O SensoTrans DMS P 32200 oferece o
máximo desempenho nos menores
espaços disponíveis. O ajuste de zero e
de sensibilidade ao respectivo sensor
é particularmente conveniente através
da porta de infravermelho usando,
por exemplo, um PDA. Sensores com
características conhecidas podem ser
calibrados muito facilmente através de
4 chaves rotativas e 8 chaves DIP.
Tarefas especiais de medição podem
ser executadas com os instrumentos
SensoTrans que a Knick configura
para cada especificação. Modelos com
faixa fixa sem chaves são usados, por
exemplo, quando é preciso eliminar
a possibilidade de manipulações e
confusões.
A Knick oferece os transmissores
SensoTrans DMS P 32200 com
aprovação SIL para aplicações que
exijam grande segurança funcional.
Os requisitos da norma EN 61508
foram implementados com usando-se
hardware e software especialmente
desenvolvidos.
O conceito failsafe implementado em
nível de instrumento (redundância
de componentes de sistema) utiliza
métodos de diagnóstico para detecção seletiva de falhas. O produto tem
aprovação SIL 2 (EN 61508) emitido
por órgão autorizado (TÜV Renânia).

SensoTrans DMS P 32200

SensoTrans DMS P 32200

Software de Operação
O software de comunicação Paraly
SW 111, guiado por menus e de fácil
utilização, funciona em PCs de mesa
e de bolso e tem uma série de outras
opções, como acesso a outros tipos de
sensores, entrada de curvas de linearização específicas para o cliente, leitura
da configuração de conexão e uso de
funções de diagnóstico extensivas.
A configuração, a documentação e, se
necessário, a manutenção de todos
os componentes da planta podem ser
executadas por “controle remoto de
infravermelho”. Ademais, a corrente
ou tensão de saída pode ser especificada independentemente do valor de
entrada usando a função simulação
– uma característica útil para comissionamento ou revisão da planta.

O Alojamento
O alojamento modular slim (6 mm)
ocupa um espaço insignificante no
gabinete e permite uma alta concentração de componentes. Conectores
trilho DIN facilitam a conexão de
alimentação, se necessário.
IrDA é marca registrada da Infrared Data Association.

Características
–– Uso universal
para extensômetros, células de
pressão e de carga, e outras pontes
de medição resistivas
–– Configuração conveniente
via porta IrDA – ajuste descomplicado por menus, também "on site",
incluindo arquivamento de dados
de configuração
–– Configuração intuitiva
de parâmetros básicos – fácil,
sem ferramentas, usando apenas
4 chaves rotativas e 8 chaves DIP
–– Seleção de faixa calibrada
sem ajustes complicados
–– Ajuste fácil
Ponto zero e sensibilidade
ajustáveis via porta IrDA

SensoTrans DMS P 32200

–– Simulação
para instalação/comissionamento
correto
–– Separação protetora (EN 61140)
Proteção do pessoal de manutenção e dos equipamentos seguintes
contra tensões excessivamente altas
de até 300 Vca/Vcc
–– Segurança funcional
até SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração redundante) com certificado TUV – desenvolvido sistematicamente conforme norma EN 61508
–– Alta exatidão
com conceito de chaveamento
inovador

–– Espaço mínimo no gabinete
Alojamento modular de apenas
6 mm de largura – mais transmissores por metro de trilho de montagem
–– Baixo custo de montagem
Montagem rápida, conexão conveniente da alimentação através de
conectores trilho DIN
–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !
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Linha de Produtos
SensoTrans DMS P 32200, ajustável
N.º de Referência

P 32200 P0 /

Segurança Funcional
(EN 61508)

Sem
SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração redundante)

Alimentação

24 Vcc via terminais parafuso ou conectores trilho DIN

0
1
0

SensoTrans DMS P 32200, configuração fixa
N.º de Referência

P 32200 P0 /

Segurança funcional
(EN 61508)

Sem
SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração redundante)

Alimentação

24 Vcc via terminais parafuso ou conectores trilho DIN

Configuração específica para o
cliente (por exemplo, frequência
de corte, ponto zero/
sensibilidade)

Como especificado

Acessórios

0
1
0
n n n n

N.º de Referência

Paraly SW 111

Software de comunicação

SW 111

Conector trilho DIN, ZU 0628

Ponte de alimentação para dois isoladores, A 20XXX P0 ou P 32XXX P0

ZU 0628

Fonte IsoPower A 20900

Fonte de alimentação de 24 Vcc, 1 A

A 20900 H4

Conector trilho DIN ZU 0678

Derivação de tensão de alimentação (A 20900), para conector ZU 0628

ZU 0678

Bloco de terminais de
alimentação ZU 0677

Para fornecer a tensão de alimentação de 24 Vcc ao conector ZU 0628

ZU 0677
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SensoTrans DMS P 32200

Especificações
Dados da entrada
e extensômetro
Entrada

± 7,5 mV/V

Resistência da ponte

200 ohms …10 kohms

Ajuste de zero

Dentro da faixa da entrada

Corrente de alimentação
(alimentação interna)

0 … 5 mA

Tensão de alimentação
(alimentação externa)

1 … 2,8 V

Limites de erro na entrada

± (2 µV/V + 0,1 % do valor medido) para spans ≥ 0,5 mV/V

Monitoração da linha

Curto-circuito e circuito aberto

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K da sensibilidade ajustada (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Capacidade de sobrecarga

5 V entre todas as entradas

Dados de saída
Saídas

0 … 20 mA,
4 … 20 mA,
0 … 5 V,
0 … 10 V

chaveamento calibrado
(default 4 … 20 mA)

Faixa de controle

0 … aprox. 102,5 % do span em saída de 0 … 20 mA, 0 … 10 V ou 0 … 5 V
–1,25 … aprox. 102,5 % do span em saída de 4 … 20 mA

Resolução

16 bits

Modo simulação
ajustável via IrDA

Saída de corrente de 0 … 20 mA:
Saída de corrente de 4 … 20 mA:
Saída de tensão de 0 … 5 V: 		
Saída de tensão de 0 … 10 V: 		

Carga

Saída de corrente:
Saída de tensão:

≤ 10 V (≤ 500 ohms a 20 mA)
≤ 1 mA (≥ 10 kohms a 10 V)

Limites de erro na saída

Saída de corrente:
Saída de tensão:

± (10 µA + 0,05 % do valor medido)
± (5 mV + 0,05 % do valor medido)

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

Coeficiente de
temperatura na saída

< 50 ppm/K no fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Sinalização de erros

Saída de 0 … 20 mA: 		
I = 0 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 4 … 20 mA:		
I ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 0 … 5 V ou 0 … 10 V: V = 0 V ou V ≥ 5,25 V ou V ≥ 10,5 V
via sinal de saída, LED vermelho e IrDA para:
condições fora de faixa, configuração de parâmetros incorreta, curto-circuito ou rompimento da linha,
erro de carga na saída, mudança acidental das chaves durante a operação (só para instrumentos SIL),
outros erros de instrumento. Veja também a tabela “Sinalização de Erros”.

0 … 21 mA
3 … 21 mA
0 … 5,25 V
0 … 10,5 V

Resposta
Característica

Ascendente / descendente; curvas características configuráveis
usando pontos de interpolação (via porta IrDA)

Taxa de medição

Aprox. 3/s

SensoTrans DMS P 32200

| 183

ProLine
Tecnologia de Interface

Transmissores de Extensômetros

Especificações (continuação)

Display
LED verde

Alimentação

LED amarelo

Sinalização do tipo de conexão
Comunicação IrDA

LED vermelho

Aviso para manutenção / falha no instrumento

Alimentação
Alimentação

24 Vcc (–20 %, +25 %), aprox. 1,2 W
A alimentação pode ser repassada de um instrumento para outro através de conectores trilho DIN.

Isolação
Isolação galvânica

Isolação de 3 portas entre entrada, saída e alimentação

Tensão de teste

2,5 kVca, 50 Hz: entre alimentação, entrada e saída

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2
conforme norma EN 61010-1.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Proteção contra
choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada de acordo com norma
EN 61010-1. Tensão de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de
sobretensão II e grau de poluição 2.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Segurança funcional

SIL 2 conforme norma IEC 61508, SIL 3 com configuração redundante

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos:
EN 61326
Emissão de interferências:
Classe B
Imunidade a interferências1
Ambiente industrial
Requisitos EMC para instrumentos com funções envolvendo segurança
IEC 61326-3:
Versão preliminar

cURus

Arquivo nº 220033
Normas: UL 508 e CAN/CSA 22.2 No. 14-95

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Interfaces
IrDA
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Especificação 1.1, instrumento escravo para comunicação bidirecional
Software de comunicação Paraly SW 111
Download gratuito no site www. Knick.de

SensoTrans DMS P 32200

SensoTrans DMS P 32200

Especificações (continuação)

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação:
Armazenamento:

0 … +55 °C montados sem espaços
0 … +65 °C com espaços ≥ 6 mm
–25 … +85 °C

Condições ambientais

Umidade relativa:
5 … 95 %, sem condensação
Pressão barométrica: 70 … 106 kPa
Operação estacionária, local protegido contra água e precipitações c/ vento (chuva, neve, granizo, etc.)

Design

Alojamento modular com terminais parafuso, 6,2 mm de largura
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Terminais IP 20, alojamento IP 40

Montagem

Trilho DIN de 35 mm (EN 60715)

Conexão

Bitolas dos condutores
Fio sólido: 		
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo:
0,2 … 2,5 mm2

Peso

Aprox. 60 g

1)

Com interferência pode haver pequenos desvios.

SensoTrans DMS P 32200
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Diagrama de Blocos

Entrada de
extensômetro

µP

Z 13 V

Saída
0(4) … 20 mA
0 … (5)10 V

Alimentação de 24 Vcc
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SensoTrans DMS P 32200

Aplicações Típicas

PDA

PC

IrDA
SensoTrans DMS P 32200
por exemplo,
indicador,
CLP, SCP

Sensor

Alimentação

Conexões de Extensômetro
Conexão 4 fios

SensoTrans DMS P 32200

Conexão 6 fios
(com alimentação externa de 1 … 3 V)
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
8

Arranjo de terminais

7
6

5

1
2
3
4
5
6
7
8

Entrada +
Entrada +
Entrada –
Entrada –
Saída
+
Saída
–
Alimentação CA/CC
Alimentação CA/CC

Bitolas dos condutores:
Fio sólido
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo
0,2 … 2,5 mm2

2
4

6,2

1

3

101

Todas as dimensões em milímetros
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Sinalização de Erros
N.º

Erro

Configuração do sinal1)

Saída

Com função SIL

Sem função SIL

4 … 20
[mA]

0 … 20
[mA]

0…5
[V]

0 … 10
[V]

0

Nenhum

Não autotravante

Não autotravante

–

–

–

–

1

Subfaixa

Não autotravante

Não autotravante

3,6

0

0

0

2

Sobrefaixa

Não autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

3

Curto-circuito no sensor

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

4

Sensor aberto

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

5

Erro de resistência

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

6

Erro de carga na

Não autotravante

Não autotravante

3,6

0

0

0

7

Identificação da conexão

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

8

Chave mal ajustada

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

9

Erro de ajuste

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

10

Erro no instrumento (número
de erro subordinado,
diferenciado via porta IrDA)

Autotravante

Autotravante

3,6

0

0

0

saída2)

 om a configuração “autotravante”, o sinal de erro é mantido após a causa do erro desaparecer.
C
A mensagem de erro pode ser apagada com uma reinicialização (desligar e ligar o instrumento ou via porta IrDA).
2) Com SIL só modelos P 32200 P0/1x
1)

Resposta da Corrente de Saída (4 … 20 mA) a Condições “Fora de Faixa”

Saída / mA

21,0
20,5

3,8
3,6

Entrada

SensoTrans DMS P 32200
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SensoTrans DMS A 20220
Transmissor em alojamento de 6 mm para extensômetros ponte de completa.
A Tarefa
Em muitas e diferentes aplicações industriais os extensômetros (strain gauges) são usados para medir quantidades mecânicas continuamente como
força/peso ou deflexão/torção. Em
muitos casos, eles são usados como
entrada de referência de sistemas de
monitoramento ou emergência ou
para tarefas críticas similares. Via de
regra, exige-se muito em questão
de funções, exatidão, flexibilidade e
segurança elétrica.
Os extensômetros são resistores
altamente sensíveis que reagem ao
esforço mecânico com uma leve mudança na resistência. Essas mudanças
podem ser detectadas por um circuito
em ponte. O tipo mais comum é uma
ponte completa. Nos transdutores de
força e células de carga, os extensômetros já são usados em pontes
completas.
Esses sensores fornecem um sinal
bruto que é preparado e padronizado
para processamento posterior em um
transmissor de extensômetro.
O Problema
Os sensores de extensômetros comuns têm características individuais,
que exigem ajustes demorados e
tediosos do respectivo transmissor
usando potenciômetros.
Ademais os transmissores de extensômetro até agora tinham um
alojamento modular muito largo e
portanto ocupavam muito espaço no
armário. Para aplicações mundiais,
frequentemente eram usadas várias
versões com diferentes tensões de
alimentação.
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A Solução
Os transmissores universais de extensômetro SensoTrans DMS A 20220 têm
possibilidades de conexão para todos
os transdutores de força e células de
carga tipo strain gauge comuns na
configuração ponte completa. Eles
podem ser adaptados com flexibilidade à respectiva tarefa de medição
mediante chaves DIP e rotativas ou
usando uma função “teach-in”.
A isolação de 3 portas com separação
protetora para até 300 Vca/Vcc conforme norma EN 61140 garante ótima
proteção do pessoal e dos equipamentos, bem como uma transmissão
inalterada dos sinais medidos.
O SensoTrans DMS A 20220 oferece o
máximo desempenho nos menores
espaços disponíveis. O ajuste do ponto zero e da sensibilidade ao respectivo extensômetro é particularmente
conveniente com a função "teach-in"
– apenas pressionando um botão no
frontal do instrumento. Sensores com
características conhecidas podem ser
calibrados muito facilmente usando
4 chaves rotativas e 8 chaves DIP.
Tarefas especiais de medição podem
ser solucionadas com os instrumentos
SensoTrans que a Knick configura
para cada especificação. Modelos com
faixa fixa sem chaves são usados, por
exemplo, quando é preciso eliminar
a possibilidade de manipulações e
confusões.
O Alojamento
O alojamento modular slim (6 mm)
ocupa um espaço insignificante e
possibilita uma alta concentração de
componentes. Conectores trilho DIN
facilitam a conexão de alimentação, se
necessário.

SensoTrans DMS A 20220

SensoTrans DMS A 20220

Características
–– Uso universal
para extensômetros, células de
pressão e de carga, e outras pontes
de medição resistivas
–– Configuração intuitiva
de parâmetros básicos – fácil,
sem ferramentas, usando apenas
4 chaves rotativas e 8 chaves DIP
–– Seleção de faixas calibradas
sem ajustes finos complicados
–– Ajuste conveniente
O zero e a sensibilidade são ajustados diretamente usando um botão
(função “teach-in”)

–– Alta exatidão
com conceito de chaveamento
inovador
–– Espaço mínimo
no armário/gabinete – alojamento
modular de apenas 6 mm de largura
– mais transmissores por metro de
trilho de montagem

Garantia
5 ANOS !

–– Baixo custo de montagem
Montagem rápida, conexão
conveniente da alimentação
através de conectores trilho DIN
–– 5 anos de garantia

–– Separação protetora
conforme norma EN 61140 –
proteção do pessoal de manutenção
e dos equipamentos seguintes
contra tensões excessivamente altas
de até 300 Vca/Vcc

SensoTrans DMS A 20220
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Linha de Produtos
SensoTrans DMS A 20220, ajustável
N.º de Referência

A 20220 P0

SensoTrans DMS A 20220, configuração fixa
N.º de Referência

A 20220 P0 /

Configuração específica para o
cliente (por exemplo, frequência
de corte, ponto zero/
sensibilidade)

Como especificado

Acessórios

n n n n

N.º de Referência

Conector trilho DIN ZU 0628

Ponte de alimentação para dois isoladores, A 20XXX P0 ou P 32XXX P0

ZU 0628

Fonte IsoPower A 20900

Fonte de alimentação de 24 Vcc, 1 A

A 20900 H4

Bloco de terminais de
alimentação ZU 0677

Para fornecer a tensão de alimentação de 24 Vcc ao conector ZU 0628

ZU 0677

Conector trilho DIN ZU 0678

Derivação de tensão de alimentação (A 20900), para conector ZU 0628

ZU 0678
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Especificações
Dados de entrada
de extensômetro
Entrada

± 7,5 mV/V

Resistência da ponte

200 ohms …10 kohms

Ajuste de zero

dentro da faixa da entrada

Corrente de alimentação
(alimentação interna)

0 … 5 mA

Tensão de alimentação
(alimentação externa)

1 … 2,8 V

Limites de erro na entrada

± (2 µV/V ± 0,1 % do valor medido) para spans ≥ 0,5 mV/V

Monitoração da linha

Curto-circuito e circuito aberto

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K da sensibilidade ajustada (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Capacidade de sobrecarga

5 V entre todas as entradas

Dados de saída
Saídas

0 … 20 mA, chaveamento calibrado
4 … 20 mA, (default 4 … 20 mA)
0 … 5 V,
0 … 10 V

Faixa de controle

0 … aprox. 102,5 % do span com saída de 0 … 20 mA, 0 … 10 V ou 0 … 5 V
–1,25 … aprox. 102,5 % com span de 4 … 20 mA

Resolução

16 bits

Carga

Saída de corrente:
Saída de tensão:

≤10 V (≤ 500 ohms a 20 mA)
≤1 mA (≥ 10 kohms a 10 V)

Limites de erro na saída

Saída de corrente:
Saída de tensão:

± (10 µA + 0,05 % do valor medido)
± (5 mV + 0,05 % do valor medido)

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

Coeficiente de temperatura
na saída

< 50 ppm/K do fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Sinalização de erros

Saída de 0 … 20 mA: I = 0 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 4 … 20 mA: I ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 0 … 5 V ou 0 … 10 V: V = 0 V ou V ≥ 5,25 V ou V ≥ 10,5 V via sinal de saída e LED vermelho para
condições fora-de-faixa, configuração incorreta de parâmetros, curto-circuito e rompimento da linha
do sensor, erro de carga da saída, outros erros do instrumento.
Veja também a tabela “Sinalização de Erros”.

Resposta
Característica

Ascendente ou descendente linear

Taxa de medição

Aprox. 3/s

Display
LED verde

Alimentação

LED amarelo

Sinalização do tipo de conexão

LED vermelho

Aviso para manutenção/falha no instrumento

SensoTrans DMS A 20220
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Especificações (continuação)
Alimentação
Alimentação

24 Vcc (-20 %, +25 %), aprox. 1,2 W
A alimentação pode ser fornecida de um instrumento para outro através de conectores trilho DIN.

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

2,5 kVca, 50 Hz, entre entrada, saída e alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2
conforme a norma EN 61010-1.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre os equipamentos adjacentes.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada de acordo com a norma
EN 61010-1. Tensão de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de
sobretensão II e grau de poluição 2.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos:
Emissão de interferências 		
Imunidade a interferências1)

cURus

Arquivo n.º 220033
Normas: UL 508 e CAN/CSA 22.2 No. 14-95

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

EN 61326
Classe B
Ambiente industrial

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação:
Armazenamento:

0 … +55 °C montados sem espaços
0 … +65 °C com espaços ≥ 6 mm
–25 … +85 °C

Condições ambientais

Operação estacionária, área protegida contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.)
Umidade relativa: 5 … 95 %, sem condensação
Pressão barométrica: 70 … 106 kPa

Design

Alojamento modular com terminais parafuso, 6,2 mm de largura
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Terminais IP 20, alojamento IP 40

Montagem

Trilho DIN de 35 mm (EN 60715)

Conexão

Bitolas dos condutores
Fio sólido 		
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo:
0,2 … 2,5 mm2

Peso

Aprox. 60 g

1)

Com interferência pode haver pequenos desvios.
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Diagrama de Blocos

Entrada de
extensômetro

µP

Z 13 V

Saída
0/4 … 20 mA
0 … (5)10 V

24 Vcc

Aplicações Típicas
SensoTrans DMS A 20220
por exemplo,
Indicador,
CLP, SCP

Sensor

Alimentação

Conexões de Extensômetros
Configuração 4 fios

SensoTrans DMS A 20220

Configuração 6 fios
(com alimentação externa de 1 … 3 V)
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
8

Arranjo de terminais

7
6

2
4

6.2

5

1

1
2
3
4
5
6
7
8

Entrada +
Entrada +
Entrada –
Entrada –
Saída
+
Saída
–
Alimentação
Alimentação

+
–

Bitolas dos condutores:
fio sólido
0,2 … 2,5 mm2
fio múltiplo
0,2 … 2,5 mm2

3

101

Todas as dimensões em milímetros
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Sinalização de Erros
N.º

0

Erro

Nenhum

Configuração do sinal1)

Não autotravante

Saída
4 … 20
[mA]

0 … 20
[mA]

0…5
[V]

0 … 10
[V]

–

–

–

–

1

Subfaixa

Não autotravante

3,6

0

0

0

2

Sobrefaixa

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

3

Curto-circuito no sensor

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

4

Sensor aberto

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

5

Erro de resistência

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

6

Erro de carga na saída

Não autotravante

3,6

0

0

0

7

Identificação da conexão

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

8

Chave mal ajustada

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

9

Erro de ajuste

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

10

Erro do instrumento

Autotravante

3,6

0

0

0

1)

 om a configuração "autotravante", o sinal de erro é mantido após a causa do erro desaparecer.
C
A mensagem de erro pode ser apagada desligando e religando o instrumento.

Resposta da Corrente de Saída (4 … 20 mA) a Condições “Fora de Faixa”

Saída / mA

21,0
20,5

3,8
3,6

Entrada

SensoTrans DMS A 20220
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SensoTrans R P 32300
Transmissores para detecção de posição de potenciômetro, medição de
curso ou especificação de setpoint, em alojamento de 6 mm, com interface
de infravermelho, aprovação SIL e fonte de alimentação de entrada universal.
A Tarefa
Em muitos campos da indústria as
posições de atuadores ou setpoints de
instrumentos, por exemplo, precisam
ser medidos com precisão. Em muitos
casos são usados como entrada de
referência para controladores ou
sistemas de monitoramento, sistemas
de emergência ou para tarefas críticas
similares. Via de regra, dá-se muita
importância à precisão, à flexibilidade
e à segurança funcional, bem como à
segurança elétrica.
Movimentos rotativos podem ser
medidos com potenciômetros configurados como sensores de ângulo;
movimentos translacionais, com potenciômetros lineares como sensores
de curso.
Esses e outros sensores fornecem um
sinal bruto que é preparado, graduado
e convertido em sinal convencional
para processamento posterior num
transmissor de resistência.
O Problema
Os sensores de posição comerciais
têm características individuais, que
exigem um ajuste demorado e
tedioso do respectivo transmissor de
resistência usando potenciômetros.
Ademais, os transmissores de resistência até agora tinham um alojamento
modular muito largo e portanto
ocupavam muito espaço no gabinete.
Frequentemente eram usadas várias
versões com diferentes tensões de
alimentação para atender o mercado
mundial.
A Solução
Os transmissores universais de resistência SensoTrans R P 32300 aceitam
sinais de todos os potenciômetros
convencionais para medição de
ângulos, cursos ou posições (até 50
kohms). Eles podem ser adaptados
com flexibilidade à respectiva tarefa
de medição mediante mudanças de
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chaves DIP e rotativas ou através de
uma interface IrDA. A isolação de
3 portas com separação protetora
para até 300 Vca/Vcc, conforme norma
EN 61140, garante ótima proteção
do pessoal e dos equipamentos, bem
como uma transmissão inalterada dos
sinais medidos.
O SensoTrans R P 32300 oferece o
máximo desempenho nos menores
espaços disponíveis.
O ajuste dos valores de início e fim
do respectivo sensor de posição é
particularmente conveniente através
da porta de infravermelho usando,
por exemplo, um PDA. Sensores com
características conhecidas podem ser
calibrados muito facilmente usando
4 chaves rotativas e 8 chaves DIP.
Tarefas especiais de medição podem
ser executadas com instrumentos
SensoTrans que a Knick configura especificamente para o cliente. Modelos
com faixa fixa sem chaves são usados,
por exemplo, quando é preciso eliminar a possibilidade de manipulações e
confusões.
A Knick oferece os transmissores
SensoTrans R P 32300 com aprovação
SIL para aplicações que exijam grande
segurança funcional. Os requisitos
da norma EN 61508 foram implementados com hardware e software
especialmente desenvolvidos.
O conceito failsafe foi implementado
em nível de instrumento (redundância
de componentes de sistema) e utiliza
métodos de diagnóstico para detecção seletiva de falhas. O produto tem
aprovação SIL 2 (EN 61508) emitido
por órgão autorizado (TÜV Renânia).

SensoTrans R P 32300

SensoTrans R P 32300

Software de Operação
O software de comunicação Paraly
SW 111, guiado por menus e de fácil
utilização, funciona em computadores de mesa e de bolso e abre uma
série de outras opções como curvas
de linearização específicas, leitura da
configuração de conexão e uso de
extensas funções de diagnóstico.
A configuração, a documentação e, se
necessário, a manutenção de todos
os componentes da planta podem ser
executadas por "controle remoto de
infravermelho". Ademais, a tensão ou
a corrente de saída pode ser especificada independentemente do valor de
entrada, usando a função simulação,
uma característica útil para comissionamento ou revisão de fábrica.

O Alojamento
O alojamento modular slim (6 mm)
ocupa um espaço insignificante no
gabinete e permite uma alta concentração de componentes. Conectores
trilho DIN facilitam a conexão de
alimentação, se necessário.
IrDA é marca registrada da Infrared Data Association.

Características
–– Uso universal
com potenciômetros, sensores resistivos, transdutores de resistência
remotos e sensores similares

–– Simulação
de quaisquer valores de saída
desejados para ajudar no comissionamento e na instalação

–– Espaço mínimo no gabinete
Alojamento modular de apenas
6 mm de largura – mais transmissores por metro de trilho de montagem

–– Configuração conveniente
de parâmetros
via porta IrDA – ajuste descomplicado guiado por menus, também
“on site”, incluindo arquivamento de
dados de configuração

–– Separação protetora (EN 61140)
Proteção do pessoal de manutenção e dos equipamentos seguintes
contra tensões excessivamente altas
de até 300 Vca/Vcc

–– Baixo custo de montagem
montagem rápida, conexão conveniente da alimentação através de
conectores trilho DIN

Configuração intuitiva
de parâmetros básicos – fácil,
sem ferramentas, usando apenas
4 chaves rotativas e 8 chaves DIP
–– Seleção de faixas calibradas
sem ajustes complicados

–– Segurança funcional
até SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração redundante) com certificado TÜV – desenvolvido sistematicamente conforme norma EN 61508

–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !

–– Alta exatidão
Conceito de chaveamento inovador

–– Ajuste fácil
Pontos de início e fim ajustáveis
via porta IrDA

SensoTrans R P 32300
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Linha de Produtos
SensoTrans R P 32300, ajustável
N.º de Referência

P 32300 P0 /

Segurança funcional
(EN 61508)

Sem
SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração redundante)

Alimentação

24 Vcc via terminais parafuso
ou conectores trilho DIN

0
1
0

SensoTrans R P 32300, configuração fixa
N.º de Referência

P 32300 P0 /

Segurança Funcional
(EN 61508)

Sem
SIL 2 (até SIL 3 em caso de configuração redundante)

Alimentação

24 Vcc via terminais parafuso
ou conectores trilho DIN

Tipo de Entrada / Sensor

Potenciômetro		
Resistor

Início da faixa

Número de 4 dígitos (0xxx % / xx.xx kohms)

Fim da faixa

Número de 4 dígitos (0xxx % / xx.xx kohms)

Saída

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V
0…5V

Dados específicos do cliente

Sem
Como especificado

–
0
1
0
P
R
X X X X

Acessórios

X X X X
A
B
C
D
n n n n

N.º de Referência

Paraly SW 111

Software de comunicação

SW 111

Conector trilho DIN, ZU 0628

Ponte de alimentação para dois isoladores, A 20XXX P0 ou P 32XXX P0

ZU 0628

Fonte IsoPower A 20900

Fonte de alimentação de 24 Vcc, 1 A

A 20900 H4

Bloco de terminais de
alimentação ZU 0677

Para fornecer a tensão de alimentação de 24 Vcc ao conector ZU 0628

ZU 0677

Conector trilho DIN ZU 0678

Derivação de tensão de alimentação (A 20900),
para conector ZU 0628

ZU 0678
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Especificações
Medição de resistência, dados de entrada
Medição de resistência incluindo
resistência da linha

0 … 5 kohms ou 5 … 100 kohms

Conexão

2, 3 ou 4 fios (reconhecimento automático), sinalização por LED amarelo

Resistência máx. da linha

100 ohms

Corrente de alimentação

200 µA, 400 µA ou 0 … 500 µA

Monitoração da linha

Circuitos abertos

Limites de erro na entrada

Resistências < 5 kohms:
Resistências > 5 kohms:

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

± (50 mohms + 0,05 % do valor medido) para spans > 15 ohms
± (1 ohm +0,2 % do valor medido) para spans > 50 ohms

Potenciômetro, dados de entrada
Entrada

200 ohms … 50 kohms

Conexão

3 ou 4 fios

Corrente de alimentação

0 … 5 mA

Monitoração da linha

Curto-circuito e circuito aberto

Limites de erro na entrada

± (0,2 % no fim de escala + 0,05 % do valor medido) para spans > 5 %

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Dados de saída
Saídas

0 … 20 mA, chaveamento calibrado
4 … 20 mA (default 4 … 20 mA)
0…5V
0 … 10 V

Faixa de controle

0 … aprox. 102,5 % do span com saída de 0 … 20 mA, 0 … 10 V ou 0 … 5 V
–1,25 … aprox. 102,5 % do span com saída de 4 … 20 mA

Resolução

16 bits

Modo simulação
ajustável via IrDA

Saída de corrente de 0 … 20 mA:
Saída de corrente de 4 … 20 mA:
Saída de tensão de 0 … 5 V: 		
Saída de tensão de 0 … 10 V: 		

Carga

Saída de corrente:
Saída de tensão:

≤ 10 V (≤ 500 ohms a 20 mA)
≤ 1 mA (≥ 10 kohms a 10 V)

Limites de erro na saída

Saída de corrente:
Saída de tensão:

± (10 µA + 0,05 % do valor medido)
± (5 mV + 0,05 % do valor medido)

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

Coeficiente de temperatura
na saída

< 50 ppm/K no fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Sinalização de erros

Saída de 0 … 20 mA: 		
I = 0 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 4 … 20 mA: 		
I ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 0 … 5 V ou 0 … 10 V:
V = 0 V ou V ≥ 5,25 V ou V ≥ 10,5 V
via sinal de saída, LED vermelho e IrDA para condições fora-de-faixa, configuração incorreta de
parâmetros, curto-circuito e rompimento da linha do sensor, erro de carga na saída, mudança
acidental de chaves durante a operação (só para instrumentos SIL), outros erros do instrumento.
Veja também a tabela “Sinalização de Erros”.

SensoTrans R P 32300

0 … 21 mA
3 … 21 mA
0 … 5,25 V
0 … 10,5 V
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Especificações (continuação)
Comportamento de
transmissão
Característica

Ascendente / descendente; curvas características configuráveis usando pontos de interpolação
(via porta IrDA)

Taxa de medição

Aprox. 3/s *)

Display
LED verde

Alimentação

LED amarelo

Sinalização do tipo de conexão, comunicação IrDA

LED vermelho

Aviso para manutenção / falha no instrumento

Alimentação
Alimentação

24 Vcc (–20 %, +25 %), aprox. 1,2 W
A alimentação pode ser repassada de um instrumento para outro através de conectores trilho DIN.

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

2,5 kVca, 50 Hz, entre alimentação, entrada e saída

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2
conforme norma EN 61010-1.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada de acordo com norma
EN 61010-1. Tensão de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de
sobretensão II e grau de poluição 2.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Segurança funcional

SIL 2 conforme norma IEC 61508, SIL 3 com configuração redundante

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos:
EN 61326
Emissão de interferências:
Classe B
Imunidade a interferências:1):
Ambiente industrial
Requisitos EMC para instrumentos com funções envolvendo segurança
IEC 61326-3:		
Versão preliminar

cURus

Arquivo nº 220033
Normas: UL 508 e CAN/CSA 22.2 No. 14-95

Aprovação KTA

KTA3507 (versões especiais)

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Interfaces
IrDA
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Especificação 1.1, instrumento escravo para comunicação bidirecional
Software de comunicação Paraly SW 111
Download gratuito no site www. Knick

SensoTrans R P 32300

SensoTrans R P 32300

Especificações (continuação)

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação:
Armazenamento:

0 … +55 °C montados sem espaços
0 … +65 °C com espaços ≥ 6 mm
–25 … +85 °C

Condições ambientais

Umidade relativa: 5 … 95 %, sem condensação
Pressão barométrica: 70 … 106 kPa
Operação estacionária, local protegido contra água e precipitações c/ vento (chuva, neve, granizo, etc.)

Design

Alojamento modular com terminais parafuso, 6,2 mm de largura
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Terminais IP 20, alojamento IP 40

Montagem

Trilho DIN de 35 mm (EN 60715)

Conexão

Bitolas dos condutores
Fio sólido: 		
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo:
0,2 … 2,5 mm2

Peso

Aprox. 60 g

*) Para medição de resistência de 5 … 100 kohms: aprox. 2/s
1) Com interferência pode haver pequenos desvios.

SensoTrans R P 32300
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Diagrama de Blocos

Entrada
Potenciômetro
Resistor

µP

Z 13 V

Saída
0(4) … 20 mA
0 … (5)10 V

Alimentação de 24 Vcc
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SensoTrans R P 32300

SensoTrans R P 32300

Aplicações Típicas

PDA

PC

IrDA
SensoTrans R P 32300
por exemplo,
indicador,
CLP, SCP

Sensor

Alimentação

Conexões de Potenciômetro

Conexões de Resistor

Conexão 3 fios

Conexão 2 fios

SensoTrans R P 32300

Conexão 4 fios

Conexão 3 fios

Conexão 4 fios
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
8

Arranjo de terminais

7
6

5

1
2
3
4
5
6
7
8

Entrada +
Entrada +
Entrada –
Entrada –
Saída
+
Saída
–
Alimentação +
Alimentação –

Bitolas dos condutores:
Fio sólido
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo
0,2 … 2,5 mm2

2
4

6.2

1

3

101

Todas as dimensões em milímetros
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SensoTrans R P 32300

Sinalização de Erros
N.º

Erro

Configuração do sinal1)

Saída

Com função SIL

Sem função SIL

4 … 20
[mA]

0 … 20
[mA]

0…5
[V]

0 … 10
[V]

0

Nenhum

Não autotravante

Não autotravante

–

–

–

–

1

Subfaixa

Não autotravante

Não autotravante

3,6

0

0

0

2

Sobrefaixa

Não autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

3

Curto-circuito no sensor

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

4

Sensor aberto

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

5

Erro de

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

6

Erro de carga na saída3)

Não autotravante

Não autotravante

3,6

0

0

0

7

Identificação da conexão

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

8

Chave mal ajustada

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

9

Erro de ajuste

Autotravante

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

10

Erro no instrumento (número
Autotravante
de erro subordinado, diferenciado
via porta IrDA)

Autotravante

3,6

0

0

0

resistência2)

 om a configuração “autotravante”, o sinal de erro é mantido após a causa do erro desaparecer.
C
A mensagem de erro pode ser apagada com uma reinicialização (desligar e ligar o instrumento ou via porta IrDA).
Só com potenciômetros
3) Com SIL só modelos P 32200 P0/1x
1)
2)

Resposta da Corrente de Saída (4 … 20 mA) em Condições “Fora de Faixa”

Saída / mA

21,0
20,5

3,8
3,6

Entrada

SensoTrans R P 32300
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SensoTrans R A 20230
Transmissores de potenciômetros, em alojamento de 6 mm, para determinação de posição, medição de curso ou especificação de setpoint
A Tarefa
Em muitos campos da indústria as
posições de atuadores ou setpoints de
instrumentos, por exemplo, precisam
ser medidos com precisão. Em muitos
casos eles são usados como entrada
de referência de controladores ou
sistemas de monitoramento, sistemas
de emergência ou para tarefas críticas
similares. Via de regra, exige-se muito
em questão de funções, exatidão,
flexibilidade e segurança elétrica.
Movimentos rotativos podem ser
medidos com potenciômetros
configurados como sensores angulares; movimentos de translação
com potenciômetros lineares como
sensores de curso. Esses e outros
sensores fornecem um sinal bruto que
é preparado, graduado e convertido
em sinal convencional para processamento posterior num transmissor de
resistência.
O Problema
Os sensores de posição comerciais
têm características individuais, que
exigem um ajuste demorado e tedioso
do respectivo transmissor de resistência usando potenciômetros.
Ademais os transmissores de resistência até agora tinham um alojamento
modular muito largo e portanto ocupavam muito espaço no gabinete.
Para aplicações mundiais, frequentemente eram usadas várias versões
com diferentes tensões de alimentação.
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A Solução
Os transmissores universais de resistência SensoTrans R A 20230 podem
receber sinais de todos os potenciômetros convencionais para medição
de ângulos, cursos ou posições com
até 50 kohms. Podem ser adaptados
com flexibilidade à respectiva tarefa
de medição mediante chaves DIP e
rotativas ou usando a função
“teach-in”. A isolação de 3 portas com
separação protetora para até 300
Vca/Vcc conforme norma EN 61140
garante ótima proteção do pessoal e
dos equipamentos, bem como uma
transmissão inalterada dos sinais
medidos. O SensoTrans R A 20230
apresenta o máximo desempenho nos
menores espaços disponíveis.
O ajuste dos valores de início e de fim
de faixa para o respectivo sensor de
posição é muito fácil com a função
“teach-in” – basta pressionar um botão
no frontal do instrumento. Sensores
com características conhecidas podem
ser calibrados muito facilmente usando 4 chaves rotativas e 8 chaves DIP.
Tarefas especiais de medição podem
ser solucionadas com os instrumentos
SensoTrans que a Knick configura
para cada especificação. Modelos com
faixa fixa sem chaves são usados, por
exemplo, quando é preciso eliminar
a possibilidade de manipulações e
confusões.
O Alojamento
O alojamento modular slim (6 mm)
ocupa um espaço insignificante no
gabinete e permite uma alta concentração de componentes. Conectores
trilho DIN facilitam a conexão de
alimentação, se necessário.

SensoTrans R A 20230

SensoTrans R A 20230

Características
–– Uso universal
com potenciômetros, sensores
resistivos, transdutores de resistência remotos e sensores similares
–– Configuração intuitiva
de parâmetros básicos – fácil,
sem ferramentas, usando apenas
4 chaves rotativas e 8 chaves DIP
–– Seleção de faixa calibrada
sem ajustes complicados
–– Ajuste conveniente
Os pontos de início e de fim são
ajustados diretamente através
de um botão usando a função
“teach-in”.

SensoTrans R A 20230

–– Separação protetora (EN 61140)
Proteção do pessoal de manutenção e dos equipamentos seguintes
contra tensões excessivamente altas
de até 300 Vca/Vcc

–– Baixo custo de montagem
Montagem rápida, conexão conveniente da alimentação através de
conectores trilho DIN
–– 5 anos de garantia

–– Alta exatidão
com conceito de chaveamento
inovador
–– Espaço mínimo
no armário/gabinete – alojamento
modular de apenas 6 mm de largura
– mais transmissores por metro de
trilho de montagem

Garantia
5 ANOS !
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Linha de Produtos
SensoTrans R A 20230, ajustável
N.º de Referência

A 20230 P0

SensoTrans R A 20230, configuração fixa
N.º de Referência

A 20230 P0 /

Tipo de entrada / sensor

Potenciômetro		
Resistor

Início da faixa

Número de 4 dígitos (0xxx % / xx.xx kohms)

Fim da faixa

Número de 4 dígitos (0xxx % / xx.xx kohms)

Saída

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V
0…5V

Outras opções/valores específicos
para o cliente (por exemplo,
termopar diferente)

Sem
Como especificado

–
P
R
X X X X
X X X X
A
B
C
D
n n n n

Acessórios

N.º de Referência

Conector trilho DIN ZU 0628

Ponte de alimentação para dois isoladores, A 20XXX P0 ou P 32XXX P0

ZU 0628

Fonte IsoPower A 20900

Fonte de alimentação de 24 Vcc, 1 A

A 20900 H4

Bloco de terminais
de alimentação ZU 0677

Para alimentação de 24 Vcc ao conector ZU 0628

ZU 0677

Conector trilho DIN ZU 0678

Derivação de tensão de alimentação (A 20900), para conector ZU 0628

ZU 0678

Especificações
Medição de resistência, dados de entrada
Medição de resistência incluindo
resistência da linha

0 … 5 kohms ou 5 … 100 kohms

Conexão

2, 3 ou 4 fios (reconhecimento automático), sinalização por LED amarelo

Resistência máx. da linha

100 ohms

Corrente de alimentação

200 µA, 400 µA ou 0 … 500 µA

Monitoramento da linha

Circuitos abertos

Limites de erro na entrada

Resistências < 5 kohms:
Resistências > 5 kohms:

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)
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± (50 mohms + 0,05 % do valor medido) para spans > 15 ohms
± (1 ohm +0,2 % do valor medido) para spans > 50 ohms

SensoTrans R A 20230

SensoTrans R A 20230

Especificações (continuação)
Potenciômetro, dados de entrada
Entrada

200 ohms … 50 kohms

Conexão

3 ou 4 fios

Corrente de alimentação

0 … 5 mA

Monitoração da linha

Curto-circuito e circuito aberto

Limites de erro na entrada

± (0,2 % no fim de escala + 0,05 % do valor medido) para spans > 5 %

Coeficiente de temperatura
na entrada

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Dados de saída
Saídas

0 … 20 mA, chaveamento calibrado
4 … 20 mA, (default 4 … 20 mA)
0 … 5 V,
0 … 10 V

Faixa de controle

0 … aprox. 102,5 % do span com saída de 0 … 20 mA, 0 … 10 V ou 0 … 5 V
–1,25 … aprox. 102,5 % do span com saída de 4 … 20 mA

Resolução

16 bits

Carga

Saída de corrente:
Saída de tensão:

≤10 V (≤500 ohms a 20 mA)
≤1 mA (≥ 10 kohms a 10 V)

Limites de erro na saída

Saída de corrente:
Saída de tensão:

± (10 µA + 0,05 % do valor medido)
± (5 mV + 0,05 % do valor medido)

Onda residual (ripple)

< 10 mVrms

Coeficiente de temperatura
na saída

< 50 ppm/K do valor final ajustado (CT médio na faixa de temperatura operacional admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Sinalização de erros

Saída de 0 … 20 mA: I = 0 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 4 … 20 mA: I ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA
Saída de 0 … 5 V ou 0 … 10 V: V = 0 V ou V ≥ 5,25 V ou V ≥ 10,5 V via sinal de saída e LED vermelho para
condições fora-de-faixa, configuração incorreta de parâmetros, curto-circuito e rompimento da linha
do sensor, erro de carga na saída, outros erros do instrumento.
Veja também a tabela “Sinalização de Erros”.

Comportamento
de transmissão
Característica

Ascendente / descendente; curvas características configuráveis usando pontos de interpolação
(via porta IrDA)

Taxa de medição

Aprox. 3 / s*)

Display
LED verde

Alimentação

LED amarelo

Sinalização do tipo de conexão

LED vermelho

Aviso para manutenção / falha do instrumento

Alimentação
Alimentação

SensoTrans R A 20230

24 Vcc (–20 %, +25 %), aprox. 1,2 W
A alimentação pode ser enviada de um instrumento para outro através de conectores trilho DIN.
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Especificações (continuação)

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

2,5 kVca, 50 Hz: entre alimentação, entrada e saída

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2
conforme norma EN 61010-1. Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas
precauções para evitar contatos acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os
equipamentos adjacentes.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada de acordo com a norma
EN 61010-1. Tensão de trabalho de até 300 Vca/Vcc entre todos os circuitos com categoria de
sobretensão II e grau de poluição 2.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome as devidas precauções para evitar contatos
acidentais e isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos:
Emissão de interferências 		
Imunidade a interferências1) 		

cURus

Arquivo n.º 220033
Normas: UL 508 e CAN/CSA 22.2 No. 14-95

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

EN 61326
Classe B
Ambiente industrial

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação: 		
		
Armazenamento:

0 … +55 °C montados sem espaços
0 … +65 °C com espaços ≥ 6 mm
–25 … +85 °C

Condições ambientais

Operação estacionária, área protegida contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo)
Umidade relativa: 5 … 95 %, sem condensação
Pressão barométrica: 70 … 106 kPa

Design

Alojamento modular com terminais parafuso, 6,2 mm de largura
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais e bitolas dos condutores.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Terminais IP 20, alojamento IP 40

Montagem

Trilho DIN de 35 mm (EN 60715)

Conexão

Bitolas dos condutores:
Fio sólido:		
0,2 … 2,5 mm2
Fio múltiplo:
0,2 … 2,5 mm2

Peso

Aprox. 60 g

*) Para medição de resistência de 5 … 100 kohms: aprox. 2/s
1) Com interferência pode haver pequenos desvios.
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SensoTrans R A 20230

Diagrama de Blocos

Entrada de
Potenciômetro/
Resistor

µP

Z 13 V

Saída
0/4 … 20 mA
0 … (5)10 V

24 Vcc

Aplicações Típicas
SensoTrans R A 20230
por exemplo,
indicador,
CLP, SCP

Sensor

Alimentação

Conexões de Potenciômetros
Conexão 3 fios

SensoTrans R A 20230

Conexão 4 fios

Conexões de Resistores
Conexão 2 fios

Conexão 3 fios

Conexão 4 fios
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
8

Arranjo de terminais

7
6

5

1
2
3
4
5
6
7
8

Entrada +
Entrada +
Entrada –
Entrada –
Saída
+
Saída
–
Alimentação +
Alimentação –

Bitolas dos condutores:
fio sólido
0,2 … 2,5 mm2
fio múltiplo
0,2 … 2,5 mm2

2
4

6.2

1

3

101

Todas as dimensões em milímetros
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Sinalização de Erros
N.º

0

Erro

Nenhum

Configuração do sinal1)

Não autotravante

Saída
4 … 20
[mA]

0 … 20
[mA]

0…5
[V]

0 … 10
[V]

–

–

–

–

1

Subfaixa

Não autotravante

3,6

0

0

0

2

Sobrefaixa

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

3

Curto-circuito no sensor

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

4

Sensor aberto

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

5

Erro de resistência2)

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

6

Erro de carga na saída

Não autotravante

3,6

0

0

0

7

Identificação da conexão

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

8

Chave mal ajustada

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

9

Erro de ajuste

Não autotravante

21

21

5,25

10,5

10

Erro do instrumento

Autotravante

3,6

0

0

0

 om a configuração “autotravante”, o sinal de erro é mantido após a causa do erro desaparecer.
C
A mensagem de erro pode ser apagada desligando e religando o instrumento.
2) Só com potenciômetro
1)

Resposta da Corrente de Saída (4 … 20 mA) em Condições “Fora de Faixa”

Saída / mA

21,0
20,5

3,8
3,6

Entrada

SensoTrans R A 20230
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IsoPower A 20900
Fonte de alimentação de 24 Vcc
A Tarefa
Os transmissores e condicionadores
de sinais não alimentados pela malha
de medição precisam de alimentação
com tensão estável e segura.
A alimentação pode ser fornecida aos
instrumentos série A 20XXX P0 e
P 32XXX P0 através de conectores
trilho DIN. A energia é fornecida ao
barramento trilho DIN tão eficientemente quanto a energia é fornecida a
esses instrumentos ao ser encaixados
no trilho DIN.
O Problema
Em muitas regiões do mundo, a estabilidade da grade de energia pública
nem sempre é suficientemente boa.
As tensões nominais das grades de
energia variam de país para país e às
vezes até mesmo dentro de um país.
Portanto as fontes de alimentação
com entrada universal são ideais para
satisfazer a todos os requisitos de um
instrumento.
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A Solução
A fonte de alimentação IsoPower
A 20900 fornece uma tensão de 24 Vcc
através de dois pares de terminais.
Na parte de trás há contatos adicionais
para conexão ao barramento do trilho
DIN. A IsoPower tem entrada universal, e quando é encaixada no trilho
a tensão de 24 V é aplicada automaticamente ao barramento. Um relé
flutuante indica se a tensão de saída
está mais de 10 % fora da faixa.
As Vantagens
A fonte IsoPower A 20900 tem entrada
para alimentação universal (100 a
240 Vca, –15 % + 10%), podendo portanto ser usada em todas as redes elétricas típicas. Oferece um alto nível de
confiabilidade operacional em redes
industriais que são influenciadas por
grandes cargas indutivas, bem como
em países com grades de energia
instáveis. Os conectores trilho DIN
podem ser usados para configurar
uma rede de alimentação de transmissores e isoladores da classe 6 mm.
Os instrumentos podem ser instalados
muito mais rapidamente e podem ser
trocados com muita facilidade.
A IsoPower A 20900 tem terminais
parafuso plugáveis para facilidade de
instalação e substituição.

IsoPower A 20900

IsoPower A 20900

Características
–– Formato slim
35 mm
–– Uso global
Alimentação universal
(100 … 240 Vca)
–– Alta disponibilidade
mesmo em redes de energia
flutuantes

IsoPower A 20900

–– Alimentação múltipla,
fácil e rápida
Alimenta convenientemente até
20 instrumentos de 6 mm através
de conectores trilho DIN

–– Terminais parafuso plugáveis
Montagem simples e rápida e
pré-fiação dos gabinetes
–– 2 anos de garantia

–– Relé de saída flutuante
para monitoração da saída
de tensão
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Linha de Produtos
Instrumentos

Entrada

Saída

N.º de Referência

Fonte IsoPower A 20900

100 … 240 Vca

24 Vcc, 1 A

A 20900 H4

Alimentação
100 … 240 Vca

Acessórios

N.º de Referência

Conector trilho DIN ZU 0678

Derivação de tensão de alimentação para conector ZU 0628
Quantidade necessária:
Alimentação para a esquerda = 1,
Alimentação para a direita = 2

ZU 0678

Conector trilho DIN, ZU 0628

Ponte de alimentação para dois isoladores, A 20XXX P0 ou P 32XXX P0

ZU 0628
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IsoPower A 20900

IsoPower A 20900

Especificações
Dados de entrada
Tensão de entrada nominal

100 … 240 Vca (entrada universal)

Faixa de tensão da entrada

85 … 264 Vca

Frequência

45 … 65 Hz

Consumo de corrente

Aprox. 0,5 A (a 120 Vca)
Aprox. 0,3 A (a 230 Vca)

Corrente máxima instantânea / I2t
(a 25 °C)

< 15 A / < 0,6 A2s

Tempo para ativação após
aplicação da tensão da rede

< 0,5 s

Dados de saída
Tensão de saída nominal

24 Vcc, ±1 %

Corrente de saída

1A

Limitação de corrente
em curto circuito

7A

Partida de cargas capacitivas

Ilimitada

Desvio de controle típico

Com mudança de carga estática 10 … 90 %:
Com mudança de carga dinâmica 10 … 90 %:
Com mudança da tensão de entrada ±10 %:

Perda de potência

Sem carga 		
Carga nominal

Eficiência

> 84 % (a 230 Vca e valores nominais)

Tempo de subida Vout
(10 … 90 %)

< 2 ms

Onda residual (ripple)

< 100 mVpp (com valores nominais)

Proteção contra
sobretensões internas

Sim, limitada em aprox. 30 Vcc

Resistência a feedback

30 Vcc

Saída CC OK, flutuante,
máx.: 30 Vca/Vcc, 1 A

Vout > 21,5 Vcc
Vout ≤ 21,5 Vcc

<1 %
<3 %
< 0,1 %

2,5 W
8W

Contato fechado
Contato aberto

Display
LED verde

Indicação da tensão de saída:
LED aceso
Vout > 21,5 Vcc
Vout ≤ 21,5 Vcc
LED apagado

Isolação
Tensão de teste

3 kVca entre entrada e saída

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 50178 por isolação reforçada.
Isolação nominal de 300 Vca entre a entrada e a saída, e entre a entrada e a saída CC OK
com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2.

Isolação de tensão nominal
(isolação básica)

Até 150 Vca/Vcc entre a saída e a saída CC OK com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2.

IsoPower A 20900
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Fontes de Alimentação

Especificações (continuação)

Normas e aprovações
Compatibilidade eletromagnética
(EMC)

Em conformidade com a diretiva EMC 89/336/EEC e a diretiva de baixa tensão 73/23/EEC

Equipamentos elétricos
das máquinas

EN 60 204 (categoria de sobretensão III)

Transformadores isolantes de
segurança para alimentações
chaveadas

EN 61 558-2-17

Segurança elétrica

EN 50 69950

Equipamento eletrônico para uso
em instalações de potência

EN 50 178

Tensão extrabaixa de segurança

PELV (EN 60 204)
SELV (EN 60 950)

Limites para emissão de
correntes harmônicas

Norma EN 61010-3-2

Aprovações

UL/C-UL Recognized UL 60 950
UL/C-UL Listed UL 508

Outros dados
MTBF1)

Aprox. 57 anos

Temperatura ambiente

Operação: 		
Transporte e armazenamento:

Condições ambientais

Uso interno2)
Umidade relativa: 5 … 95 %, sem condensação
Altitude: até 2000 m (pressão do ar: 790 … 1060 hPa)3)

Umidade

Até 95 % a +25 °C, sem condensação

Classe climática

3K3 conforme norma EN 60 721

Design

Alojamento modular, 35 mm de largura, terminais parafuso, poliamida PA
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

IP 20

Montagem

Trava metálica para fixação em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Peso

Aprox. 250 g

–25… +70 °C
–40 … +85 °C

1) Tempo médio entre falhas (MTBF) conforme norma EN 61709 (SN 29500).
Condições: operação estacionária em ambientes bem conservados, temperatura ambiente média 40 ºC, sem ventilação, operação contínua.
2) Áreas de operação fechadas e protegidas contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.), operação estacionária.
3) Pressão do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
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IsoPower A 20900

Diagramas de Blocos
Transmissor CA/CC com Entrada de Corrente
3,15 A
L
24 Vcc,
máx. 1 A

Entrada
100 … 240 Vca
N

13
14

Relé de saída
CC OK

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
102.5
35

95

99

Terminais
plugáveis
Lâmpada de
controle CC

Trava metálica para fixação ao trilho DIN

Arranjo de terminais
L

Condutor entrada L (redes CA monofásicas)
Condutor entrada L1 (redes trifásicas)
NC Não conectado
N
Condutor entrada (PE)N (redes CA monofásicas)
Condutor entrada L2 (redes trifásicas)
24 V Saídas 24 Vcc
0 V Saídas 0 V
13
Relé de saída flutuante
14

Todas as dimensões em milímetros
IsoPower A 20900
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IsoTrans 36/37
Para separação entre área classificada e área segura
de sinais convencionais de 0 … 20 mA, sem alimentação.
A Tarefa
Área classificada normalmente significa sistemas em operação contínua
que exigem componentes altamente
confiáveis. A transmissão de sinal ao
controlador fora da área classificada
precisa ser muito precisa para garantir
um ótimo controle.
Os Problemas
Frequentemente são usados sistemas
complexos com fontes de alimentação
– dotados de isolação elétrica para
evitar erros de medição – para separação confiável entre a área classificada
e a área segura.
A Solução
Isoladores Knick passivos (alimentados
pela malha) para transmissão de sinal
de 0(4) … 20 mA. Esses módulos são
disponíveis com entradas e saídas
isoladas para áreas classificadas.
Devido ao seu design patenteado
(patente alemã 3526997), são considerados a solução mais confiável
para isolar sinais convencionais sem
alimentação externa.
As Vantagens
Os isoladores IsoTrans 36 e 37 não
apenas são altamente confiáveis em
aplicações comuns, mas também
cumprem os requisitos mais rigorosos
de isolação elétrica. Não há necessidade de fiação de alimentação.
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A Tecnologia
A tecnologia TransShield permite
especificações anteriormente consideradas impossíveis.
– Exatidão extremamente alta
– Separação protetora, proteção
contra transientes
– Tensão de teste de 10 kV (opcional)
– Alta compatibilidade eletro
magnética
– Ondas residuais (ripples) e
interferências em modo comum
extremamente baixas
– Excelente formação de pulsos
– Transmissão com alta precisão
– Transmissão SMART
– Separação área classificada/área
segura
Além dos sinais analógicos, transmitem também protocolos de dados
para transmissores inteligentes
(HART). Aceitam comunicação bidirecional de qualquer ponto da fiação.
Disponibilidade de modelo
especial!
Medição de tensão sem fonte de
alimentação.
Tensões na faixa de 250 a 1200 Vcc
podem ser convertidas em sinais
de corrente de até 5 mA usando-se
uma versão especial deste isolador
passivo. Como exemplo, a tensão do
fio de contato pode ser checada com
facilidade.
Peça mais informações sobre esse
modelo especial.

IsoTrans 36/37

IsoTrans 36/37

Características
–– Isolação galvânica entre
a entrada e o sinal de saída
Proteção contra erros de medição
causados por problemas de aterramento e interferências por tensões
parasíticas
–– Não precisa de alimentação
Menor custo devido à redução
de fiação, sem influência de rede
elétrica
–– Onda residual muito baixa
Sem interferência do sistema de
medição ou controle conectado

IsoTrans 36/37

–– Proteção contra explosão (ATEX)
–– Transmissão altamente precisa
Excelente formação de pulsos devido à transmissão exata de valores
medidos
–– Muito pouca interferência
em modo comum
Prevenção de medições incorretas
ou falhas causadas por interferências

–– Separação protetora (EN 61140)
Proteção do pessoal de manutenção
e dos instrumentos subsequentes
contra tensões excessivamente altas
–– Transmissão SMART
Transmissão bidirecional ponto a
ponto de dados digitais de acordo
com as especificações HART
–– 5 anos de garantia

–– Máxima confiabilidade
Sem custos com falhas e reparos
–– Tensão de teste de 10 kV
(opcional)

Garantia
5 ANOS !
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Linha de Produtos
Instrumentos

N.º de Referência

IsoTrans 36

Entrada intrinsecamente segura

36 A7

IsoTrans 37

Saída intrinsecamente segura

37 A7

IsoTrans 36 A9, modelo especial

Medição passiva de tensão, detalhes mediante solicitação

36 A9-xxx

Alimentação
Não possui, fornecida pelo próprio sinal de entrada

Opcionais
Tensão de teste mais alta

N.º de Referência
471

10 kVca

Especificações
Dados de entrada

36 A7 			

37 A7

Entrada1)

0 … 20 mA, intrinsecamente segura

0 … 20 mA

Corrente de operação mínima

≤ 20 µA

Capacidade de sobrecarga

50 mA

Queda de tensão

Aprox. 4,5 V a 20 mA2)

Aprox. 4 V a 20 mA

Dados de saída
Saída

0 … 20 mA, máx. 10 V
0 … 20 mA, máx. 20 V, intrinsecamente segura
(corresponde a uma carga de 500 ohms) (corresponde a uma carga de 1000 ohms)

Erro de carga

< 0,15 % do valor medido para cada 100 ohms de carga

Offset

< 20 µA

Onda residual Vrms

< 10 mV a 20 mA e carga de 500 ohms

Comportamento
de transmissão
Erro de transmissão

0,2 % do valor medido

Tempo de subida ou descida

≤ 400 µs com carga de 500 ohms
10 … 90 %, salto de 0 … 20 mA ou 20 … 0 mA)

Atenuação HART

< 10 dB
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IsoTrans 36/37

Especificações (continuação)
Isolação
Tensão de teste

4,4 kVca
10 kVca com opcional 471

Tensões de trabalho
(isolação básica)

3600 Vca/Vcc, 2500 Vca/Vcc3) com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2
conforme norma EN 61010-1
Para aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e certificar-se de que haja
espaço ou isolação suficiente entre os instrumentos adjacentes. Tensões de trabalho admissíveis para
outras categorias de sobretensão e graus de poluição podem ser solicitadas.
A tensão máxima de trabalho para uso em áreas classificadas é de 250V.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2: 600 Vca/Vcc
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e isolar ou deixar um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes. A tensão máxima de trabalho para
uso em áreas classificadas é de 250 V.

Normas e aprovações

36 A7 			

Proteção contra explosão

II (1) G [EEx ia] IIC, 		
II (2) G [EEx ib] IIC,
entrada intrinsecamente segura
saída intrinsecamente segura
PTB 02 ATEX 2134 		
PTB 02 ATEX 2063
Veja outras especificações no certificado de exame de tipo

Compatibilidade eletromagnética
(EMC)4)

EN 61326, NAMUR NE 21

37 A7

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação: 			
Transporte e armazenamento:

Condições ambientais

Uso interno5)
Umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação; altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 … 1060 hPa)6)

Design

Alojamento modular de 22,5 mm de largura e terminais parafuso.
Veja outras medidas nos desenhos dimensionais

Torque

0,6 Nm

Nível de proteção

Alojamento: IP 20, terminais: IP 20

Montagem

Em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Conexão

Terminais tipo caixa com parafusos cativos M3 x 8 e proteção de fio autoliberável,
bitola máx. dos condutores:
1 x 4 mm2 sólido
1 x 2,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós
2 x 1,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós
A instalação, o comissionamento e a manutenção só deverão ser feitos por pessoal qualificado e
treinado!

Peso

Aprox. 120 g

–10 … +50 °C
–30 … +80 °C

1) Transmissão

linear do IsoTrans 36 bis 50 mA, IsoTrans 37 bis 22 mA
Aprox. 8,5 V a 50 mA
3) Para circuitos conforme tabela 6 da norma EN 61010-1 (transientes rápidos 2600 V)
4) Na faixa de 1 mA … 20 mA
5) Áreas de operação fechadas e protegidas contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.), operação estacionária
6) Pressão do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
2)

IsoTrans 36/37
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Isoladores Passivos
para Sinais Convencionais (Ex)

Diagramas de Blocos
IsoTrans 36 A7
+

+
52 ohms

Entrada
de corrente

50 mA

Z 17 V

130 nF

130 nF

–

Z 18 V

10 ohms

Saída de
corrente

–

IsoTrans 37 A7
+

+
50 mA

Entrada de
corrente

–
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10 ohms

25 ohms

Z 33 V

130 nF

130 nF

Z 22 V

Saída de
corrente

–

IsoTrans 36/37

IsoTrans 36/37

Aplicações Típicas IsoTrans 36 A7
Sem Comunicação HART
Área classificada

Área segura

Transmissor

Entrada
Saída
IsoTrans 36
0 … 20 mA

1

0 … 20 mA

5

Saída de
corrente

Vmáx. = 10 V
2

RL 0 … 500 Ω

6

Alimentação
Para conexão a circuitos intrinsecamente seguros com os seguintes
valores máximos:
I ≤ 100 mA		
P ≤ 1,1 W
CI ineficaz LI ineficaz

Com Comunicação HART
Área classificada
Transmissor
0 … 20 mA

Área segura
Entrada
Saída
IsoTrans 36
1

0 … 20 mA

5

Saída de
corrente

Vmáx. = 10 V
2

6

com transmissão
HART
RL ≥ 230 ohms

Alimentação
Para conexão a circuitos de
corrente intrinsecamente TP, IS
seguros com os seguintes
valores máximos:
I ≤ 100 mA
P ≤ 1,1 W
CI ineficaz
LI ineficaz

IsoTrans 36/37

Terminal portátil (TP)

RL 0 … 500 Ω

TP

| 227

ProLine
Tecnologia de Interface

Isoladores Passivos
para Sinais Convencionais (Ex)

Aplicações Típicas IsoTrans 37 A7
Sem Comunicação HART
Área segura
Entrada
Saída
IsoTrans 37

Sala de controle, por exemplo
Saída de
corrente
ativa

Área classificada

0 … 20 mA

Válvula, controlador ou indicador,
por exemplo

1

5

0 … 20 mA

2

6

Vmáx. = 20 V

3

7

4

8

I ≤ 28 mA
P ≤ 647 mW
CI ineficaz
LI ineficaz
CA = 63 nF
LA = 0,5 mH

Alimentação

RL 0 … 1000 Ω

Com Comunicação HART
Área classificada

Área segura
Sala de controle, por exemplo
Saída de
corrente
ativa

0 … 20 mA

Alimentação

TP
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Válvula, controlador ou indicador,
por exemplo

Entrada
Saída
IsoTrans 37
1

5

0 … 20 mA

2

6

Vmáx. = 20 V

3

7

4

8

Terminal Portátil

RL 0 … 1000 Ω
com transmissão
HART
RL ≥ 230 Ω

I ≤ 28 mA
P ≤ 647 mW
CI ineficaz
LI ineficaz
CA = 63 nF
LA = 0,5 mH

TP, IS

IsoTrans 36/37

IsoTrans 36/37

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
IsoTrans 36 A7

118,2

73,5

22,5

Instalável em trilho DIN de 35 mm
conforme norma EN 60715

1
2

Entrada
Entrada

+
–

5
6

Saída
Saída

+
–

IsoTrans 37 A7
1
2

Entrada
Entrada

+
–

3
4

Terminal portátil não intrinsecamente seguro
Terminal portátil não intrinsecamente seguro

5
6

Saída
Saída

7
8

Terminal portátil intrinsecamente seguro
Terminal portátil intrinsecamente seguro

+
–

Terminal portátil
Terminais tipo caixa com parafusos cativos M3 x 8 e
proteção de fio autoliberável,
bitola máx. dos condutores:
1 x 4 mm2 sólido
1 x 2,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós
2 x 1,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós
A instalação, o comissionamento e a manutenção
só deverão ser feitos por pessoal qualificado e
treinado!

Todas as dimensões em milímetros
IsoTrans 36/37
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WG 21
Para alimentar transmissores a 2 fios intrinsecamente seguros
e transmissores inteligentes.
As Vantagens
A WG 21 tem separação protetora e
alta isolação entre a entrada, a saída e
a alimentação.
A Tecnologia
Com tensão de alimentação elevada,
bons valores nominais em área classificada e a entrada de alimentação
universal, a fonte pode ser usada em
instalações do mundo todo. Cabos de
até 1400 m podem ser usados sem
quaisquer problemas.
Graças à nova técnica de transmissão
baseada em transformador, a WG 21
opera com uma precisão de transmissão extraordinariamente alta em áreas
classificadas.
A Tarefa
A fonte de alimentação repetidora
WG 21 é usada para alimentar transmissores a 2 fios intrinsecamente seguros e transmitir o sinal de medição
para à saída com isolação galvânica e
alta precisão.

O encapsulamento garante máxima
segurança de operação, estabilidade a
longo prazo e resistência, mesmo em
condições ambientais extremas.

Além do sinal analógico, a WG 21
transmite também de modo ideal os
protocolos de dados para transmissores inteligentes (HART). A comunicação pode se dar de forma bidirecional
entre os instrumentos de campo de
qualquer ponto da fiação.
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WG 21

WG 21

Características
–– Transmissão SMART
(Opcional) Transmissão bidirecional
ponto a ponto de dados digitais de
acordo com as especificações HART

–– Separação protetora EN 61140
Proteção do pessoal de manutenção
e dos instrumentos subsequentes
contra tensões excessivamente altas

–– Tensão de alimentação elevada e
bons valores nominais para a área
classificada
Uso universal

–– Isolação em 3 portas
Proteção contra medições incorretas ou danos aos equipamentos
devido a tensões parasíticas

–– Fonte de alimentação
de entrada universal
Apenas 2 versões para todas as
tensões de redes elétricas

–– Transmissão com alta precisão
Transmissão exata dos valores
medidos

WG 21

–– Proteção contra explosão ATEX
Facilidade de uso em áreas classificadas
–– Alojamento modular de 22,5 mm
Instalação objetiva devido ao alojamento compacto
–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !
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Linha de Produtos
Instrumentos

N.º de Referência

WG 21

WG 21 A7

Alimentação

N.º de Referência

90 … 253 Vca
24 Vca/Vcc

336

Opcionais (somente para WG 21 A7)

N.º de Referência

Transmissão de protocolos de dados para transmissores inteligentes (HART)

470

Especificações
Dados de entrada
Malha de corrente

Tensão de alimentação intrinsecamente segura ≥ 18 V, constante para
corrente flutuante de 0 … 22 mA, limitada em aprox. 30 mA; onda residual (ripple) 10 mV

Dados de saída
Saída

4 … 20 mA1)

Carga

≤ 13 V

Offset

< 20 µA

Onda residual (ripple) na saída

< 10 mV

Comportamento de transmissão
Erro de transmissão

0,2 % do valor medido

Tempo de resposta T90

< 10 ms

Coeficiente de temperatura

< 0,5 µA/K +0,005 %/K do valor medido (CT médio), (temperatura de referência 23 °C)

Comunicação
(Opcional 470)

Transmissão bidirecional de sinais FSK entre a saída e a malha de corrente
conforme especificação HART

Alimentação
Alimentação

90 … 253 Vca, 48 … 62 Hz, aprox. 3 VA

Opcional 336:

24 Vca/Vcc CA: –15 % +10 %, 48 … 500 Hz, aprox. 3 VA
CC: –15 % +20 %, aprox. 2 W
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WG 21

Especificações (continuação)
Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

4 kVca (entre a malha de corrente, a saída e a alimentação)
53 kVca (entre a saída e a alimentação)

Tensões de trabalho
(isolação básica)

1000 Vca/Vcc entre a malha de corrente e a saída/alimentação, 600 Vca/Vcc entre saída e alimentação
com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2 conforme norma EN 61010-1.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.
A tensão máxima de trabalho para uso em áreas classificadas é de 250V.
Fornecemos instrumentos para outras categorias de sobretensão e graus de poluição, por encomenda.

Proteção contra
choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensão de trabalho de 600 Vca/Vcc com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2,
300 Vca/Vcc entre a malha de corrente e a saída/alimentação e entre a saída e a alimentação.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e isolar ou deixar um espaço
suficiente entre este e os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Proteção contra explosão

II (1) G [EEx ia] IIC PTB 01 ATEX 2059, malha de corrente intrinsecamente segura.
Ver mais especificações no certificados de conformidade.

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)2)

EN 61326, NAMUR NE 21

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação: 		
Transporte e armazenamento:

–10 … +60 °C
–30 … +80 °C

Condições ambientais

Uso interno3)
Umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação; altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 … 1060 hPa)4)

Design

Alojamento modular, 22,5 mm de largura, terminais parafuso
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Alojamento: IP 40, terminais: IP 20

Montagem

Em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Conexão

Terminais tipo caixa com parafusos cativos M3 x 8 e proteção de fio autoliberável,
bitola máx. dos condutores:
1 x 4 mm 2 (fio sólido)
1 x 2,5 mm2 (fio múltiplo com terminal ilhós)
2 x 1,5 mm2 (fio múltiplo com terminal ilhós)
A instalação, o comissionamento e a manutenção só devem ser feitos por pessoal qualificado e
devidamente treinado!

Peso

Aprox. 250 g

1) Transmissão

linear de 3,6 … 22 mA
Com interferência pode ocorrer pequenos erros.
Áreas de operação fechada e protegida contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.), operação estacionária.
4) Pressão do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
2)
3)

WG 21
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Diagrama de Blocos

Vca/Vcc
Alimentação
Vca/Vcc

390 ohms
+
Malha de
corrente

+
Z 24 V

Z 33 V

–

–

Saída de
corrente

HART:

Aplicação Típica
Área classificada

Área segura

Alimentação
7

Malha de corrente
1

8

Circuito de saída

Entrada

5
SCP, registrador,
por exemplo

Transmissor
a 2 fios
2

6
WG 21

TP, IS

Terminal portátil (TP)

TP

Comunicação HART entre o transmissor e o
terminal portátil na malha de corrente intrinsecamente segura

Comunicação HART entre o transmissor e o sistema de
controle de processo ou terminal portátil no circuito de saída
intrinsecamente seguro.

Os sinais de comunicação são também transmitidos ao circuito de saída não intrinsecamente
seguro
Um resistor de 390 ohms para HART é integrado
à fonte WG 21.

Os sinais de comunicação são transmitidos bidirecionalmente
através da fonte WG 21.
Um resistor de carga de pelo menos 230 ohms precisa ser
instalado, se necessário.
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WG 21

WG 21

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
Arranjo de terminais

118,2

73,5

22,5

Encaixável em trilho DIN de 35 mm
conforme norma EN 60715

1
2
5
6

Malha de corrente +
Malha de corrente Saída +
Saída –

7
8

Alimentação Vca/Vcc
Alimentação Vca/Vcc

Terminais tipo caixa com parafusos cativos M3 x 8 e
proteção de fio autoliberável.
Bitola máx. dos condutores
fio sólido: 1 x 4 mm2
fios múltiplos com terminal ilhós: 1 x 2,5 mm2
fios múltiplos com terminal ilhós: 2 x 1,5 mm2
A instalação, o comissionamento e a manutenção
só deverão ser feitos por pessoal qualificado e
devidamente treinado!

Todas as dimensões em milímetros
WG 21
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WG 25
Para alimentar transmissores a 2 fios intrinsecamente seguros
e transmissores inteligentes.
As Vantagens
Comparada com fontes repetidoras
ativas, tem consideráveis vantagens
quando ao preço e à confiabilidade.
Sistemas multicanais, por exemplo,
precisam apenas de uma fonte central
em área segura que nem mesmo
precisam de separação protetora.
A Tecnologia
Utilizando a tecnologia TransShield da
Knick, a WG 25 tem especificações que
não eram anteriormente disponíveis
em fontes de alimentação repetidoras
passivas.
A Tarefa
A fonte de alimentação repetidora
WG 25 é alimentada pela malha de
medição, separa galvanicamente
a área classificada de uma linha de
alimentação a 2 fios e transmite sinais
de 4 a 20 mA ou HART em ambas as
direções. Com uma queda de tensão
de apenas 4,2 V, a fonte WG 25 usa a
alimentação de forma ideal de modo
que todos os transmissores a 2 fios
comuns possam ser conectados.
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– Confiabilidade extremamente alta,
MTBF de mais de 300 anos
– Separação protetora,
proteção contra transientes
– Tensão de teste de 10 kV (opcional)
– Alta compatibilidade eletro
magnética
– Ondas residuais (ripples) e
interferências em modo comum
extremamente baixas
– Excelente formação de pulsos
– Transmissão HART
– Separação entre a área classificada e
a área segura

WG 25

WG 25

Características
–– Preço acessível
Bom preço devido à omissão de
fonte de alimentação integrada
–– Não precisa de alimentação
da rede elétrica
Menor custo devido à redução
de fiação, sem influência da rede
elétrica
–– Baixas perdas de potência
O alojamento não precisa de
aquecimento

–– Separação protetora EN 61140
Proteção do pessoal de manutenção
e dos equipamentos seguintes contra tensões excessivamente altas
–– Transmissão HART
Transmissão bidirecional ponto a
ponto de dados digitais conforme
especificação HART

–– Compatibilidade eletromagnética
testada
Imune a radiofrequências e à
prova de surtos, operação confiável
mesmo com interferências eletromagnéticas.
–– Máxima confiabilidade
Sem trabalhos de manutenção,
portanto sem os respectivos custos
–– 5 anos de garantia

Garantia
5 ANOS !

WG 25
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Linha de Produtos
Instrumentos

N.º de Referência

WG 25

WG 25 A7

Alimentação
Não possui, fornecida pelo próprio sinal de entrada
Opcionais

N.º de Referência
471

Tensão de teste mais elevada, 10 kVca

Especificações
Dados de entrada
Entrada (malha de corrente)

4 … 20 mA (transmissão possível até 22 mA), intrinsecamente segura

Tensão de alimentação

≥ 17 V, à prova de curtos, ver gráfico “Tensão de alimentação”

Corrente de operação mínima

< 1 mA

Corrente de curto-circuito
na entrada

≤ 28 mA

Queda de tensão

< 4,2 V a 20 mA e alimentação ≤ 20 V, ver gráfico “Tensão de alimentação”

Dados de saída
Saída

4 … 20 mA, transmissão 1:1 (22 mA)

Capacidade de sobrecarga

50 mA, 30 V (corresponde a uma carga de 600 ohms)

Offset

< 20 µA

Onda residual (ripple) Vrms

< 1,5 mV/mA

Comportamento de transmissão
Erro de transmissão

0,2 % do valor medido

Influência da tensão
de alimentação

< 15 µA/V

Atenuação HART

< 10 dB

Isolação
Tensão de teste

4,4 kVca
10 kVca com opcional 471

Tensões de trabalho
(isolação básica)

1000 Vca/Vcc com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2 conforme norma EN 61010-1.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes.
Tensão de carga admissível para outras categorias de sobretensão e graus de poluição mediante
solicitação. A tensão máxima de trabalho para uso em áreas classificadas é de 250 V.

Proteção contra
choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensão de trabalho de até 600 Vca/Vcc com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e isole ou deixe um espaço
suficiente entre os equipamentos adjacentes. A tensão máxima de trabalho para uso em áreas
classificadas é de 250 V.
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WG 25

Especificações (continuação)
Normas e aprovações
Proteção contra explosão

II (2) G [EEx ib] IIC PTB 02 ATEX 2063
Ver outras especificações nos certificados de conformidade.

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

EN 61326, NAMUR NE 21

Conformidade RoHS

Conforme diretiva 2011/65/UE

Outros dados
Temperatura ambiente

Operação: 		
Transporte e armazenamento:

–10 … +50 °C
–30 … +80 °C

Condições ambientais

Uso interno1)
Umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação;
altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 … 1060 hPa)2)

Design

Alojamento modular, 22,5 mm de largura, terminais parafuso
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque de aperto

0,6 Nm

Nível de proteção

Alojamento: IP 40, terminais: IP 20

Montagem

Em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Conexão

Terminais tipo caixa com parafusos cativos M3 x 8 e proteção de fio autoliberável,
bitola máx. dos condutores:
1 x 4 mm2 (fio sólido)
1 x 2,5 mm2 (fio múltiplo com terminal ilhós)
2 x 1,5 mm2 (fio múltiplo com terminal ilhós)
A instalação, o comissionamento e a manutenção só devem ser feitos por pessoal qualificado e
devidamente treinado!

Peso

Aprox. 120 g

1) Área fechada e protegida contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.), operação estacionária.
2) Pressão do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.

WG 25
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Tensão de Alimentação x Saída de Alimentação
Tensão de alimentação no transmissor a 2 fios [V]

20
15
10
5
0
10
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15

20

25

30

Alimentação [V]

WG 25

WG 25

Diagrama de Blocos
+
50 mA

25 ohms
Entrada

Z 22 V

130 nF

130 nF

Z 33 V

10 ohms

WG 25

Saída

–
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Aplicações Típicas
Sem Comunicação HART
Área
classificada

Área segura
Entrada

WG 25

4 … 20 mA
Alimentação
17 … 20 V

Transmissor
a 2 fios

Saída

1

5

2

6

3

7

4

8

4 … 20 mA

Por exemplo,
SCP ou cartão
analógico com
entrada passiva

Alimentação
20 … 30 V

Com Comunicação HART
Área
classificada

Área segura
Entrada
4 … 20 mA
Alimentação
17 … 20 V

Transmissor
a 2 fios

WG 25

Por exemplo, SCP,
cartão analógico ativo

Saída

1

5

2

6

3

7

4

8

Alimentação
20 … 30 V

4 … 20 mA

Entrada ativa
resistor
HART
p. ex., 250 Ω

Terminal portátil (TP)
TP, IS
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TP, IS

Os sinais de comunicação são transmitidos bidirecionalmente através da
WG 25.
Instale um resistor de carga de no
mínimo 230 ohms se necessário.

TP

WG 25

WG 25

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
Arranjo de terminais

118,2

73,5

22,5

Encaixável em trilho DIN de 35 mm
conforme norma EN 60715

1
2

Entrada +
Entrada –

3
4

TP Ex
TP Ex

5
6

Saída +
Saída –

7
8

TP
TP

Terminais tipo caixa com parafusos cativos
M3 x 8 e proteção de fio autoliberável.
Bitola máx. dos condutores
fio sólido: 1 x 4 mm2
fios múltiplos com terminal ilhós: 1 x 2,5 mm2
fios múltiplos com terminal ilhós: 2 x 1,5 mm2
A instalação, o comissionamento e a manutenção
só deverão ser feitos por pessoal qualificado e devidamente treinado!

Todas as dimensões em milímetros
WG 25
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ThermoTrans 205/206
A solução prática para medição de temperatura
com termômetros de resistência.
As Vantagens
Os transmissores de temperatura
ThermoTrans 205/206 são perfeitamente flexíveis para suas instalações:
– Configuração somente onde realmente necessária em vez de complicadas tabelas de configuração.
– Alto nível de confiabilidade e design
compacto devido ao processamento
de sinais digitais desenvolvido especialmente para tarefas de medição,
em vez da desnecessária redução
de confiabilidade pelo acúmulo de
tecnologia complicada.
Os Modelos
Para a maioria das aplicações comuns
com parâmetros pré-configurados,
basta selecionar um dos diversos modelos standard com configuração fixa.
Para tarefas de medição especiais podemos configurar um transmissor que
atenda às suas especificações.

ThermoTrans 205/206
para Termômetros de Resistência
Os termômetros de resistência são
sensores de temperatura altamente
precisos com estabilidade duradoura
para medição de temperaturas de até
850 °C. São usados principalmente
para medir temperaturas baixas e médias – por exemplo, em condicionamento de ar, engenharia de processo
e indústrias alimentícias.
Os transmissores ThermoTrans 205
e 206 aceitam todos os tipos de
termômetros de resistência comuns
nas configurações 2, 3 ou 4 fios. A possibilidade de conectar transdutores de
resistência e potenciômetros oferece
diversas possibilidades de aplicação
como, por exemplo, no campo de detecção de posição ou deslocamento.
A conversão do sinal de entrada em
sinal de corrente/tensão proporcional
simplifica outros processamentos.

A Tecnologia
Os transmissores de temperatura
ThermoTrans 205/206 têm separação
protetora e alta isolação entre a entrada, a saída e a alimentação. Satisfazem
os rigorosos requisitos EMC conforme
norma NAMUR e podem ser usados
para medição em áreas classificadas.
O encapsulamento a vácuo protege
os instrumentos contra influências
ambientais agressivas, choques e
vibrações.

244 |

ThermoTrans 205/206

ThermoTrans 205/206

Características
–– Proteção contra explosão
[EEx ia] IIC conforme ATEX
Facilidade de uso em áreas
classificadas
–– Ampla faixa de modelos standard
Não precisa de configuração para
aplicações comuns
–– Testado de acordo com as regulamentações europeias EMC e
NAMUR 21
Operação confiável mesmo sob
interferências eletromagnéticas
na malha de alimentação ou no
ambiente

ThermoTrans 205/206

–– Separação protetora (EN 61140)
Proteção do pessoal de manutenção
e dos equipamentos contra tensões
excessivamente altas

Garantia
5 ANOS !

–– Alojamento modular padronizado, 22,5 mm de largura e 73,5 mm
de altura
Design compacto significa facilidade de instalação e acomodação em
gabinetes padronizados
–– 5 anos de garantia
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Linha de Produtos
ThermoTrans 205 com saída de corrente
Modelos com
configuração fixa

N.º de
Referência

205 A7

x

xx

xx

x

Opc. 444

ThermoTrans 206 com saída de tensão
206 A7

x

xx

xx

V

Opc. 444

Sensor
A
B
C
D
E

Pt100 (–200 … +850 °C)
Pt1000 (–200 … +850 °C)
Ni100 (–60 … +180 °C)
1000 Ω
5000 Ω

A
B
C
D
E

Span
05
10
15
20
30
40
70
88

50 K
100 K
150 K
200 K
300 K
400 K
1000 K
5000 K

05
10
15
20
30
40
70
88

Início de escala
02
01
00
11
12
14
30

–100 °C
–50 °C
0 °C
50 °C
100 °C
200 °C
0Ω

02
01
00
11
12
14
30

Saída
D
L

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V

Modelos com
configuração
específica para
o cliente

V

N.º de
Referência

ThermoTrans 205 com saída de corrente

ThermoTrans 206 com saída de tensão

205 A7 999 999 opcional 444

206 A7 999 999 opcional 444

Alimentação

N.º de Referência

230 Vca
24 Vca/Vcc

336

115 Vca

363

Opcionais
ThermoTrans 205/206, modelo standard com configuração 3 fios
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N.º de Referência
494

ThermoTrans 205/206

ThermoTrans 205/206

Formulário de Configuração
Importante! Preencha todo o formulário de configuração e anexe-o ao seu pedido.
Se não marcar algum item, serão considerados os que estiverem entre colchetes ou em cinza.

.

ThermoTrans 205/206
Sensor1)

Detector de temperatura:
Pt100 (IEC 751)

Ni100 (DIN 43 760)

Pt500

Ni120

Pt1000

Ni500
Ni1000

Potenciômetro ou transdutor de resistência
≤500 Ω
Conexão

≤5000 Ω

Configuração 2 fios, resistência da linha2) __ __ __ .__ __ Ω
Configuração 3 fios
Configuração 4 fios

Faixa de medição

Início de escala2) __ __ __ __ °C [0 °C]
Span2)

Saída3)

__ __ __ __ K [100 K]

0 … 20 mA

ou __ __ __ __ Ω
ou __ __ __ __ Ω
0 … 10 V

4 … 20 mA
Característica
Mensagens de erro

Ascendente

Descendente

Mensagem:
só para circuito aberto
para circuito aberto e sobrefaixa
Sinal de notificação:
22 mA ou 11 V
–1 mA ou –0,5 V

Constante de filtragem T99

__ __ __ s2) (filtro de 1.ª ordem)

Número do tag

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ [Nenhum ]

Alimentação

230 Vca standard

[0 s]

115 Vca

24 Vca/Vcc

1) Outros modelos mediante solicitação
2) Veja a possível faixa de parâmetros em especificações
3) Outros valores mediante solicitação

ThermoTrans 205/206
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Especificações
Dados de entrada

Tipo de sensor 		

Faixa 		

Span (ajustável)

Intrinsecamente seguro

Pt100 (IEC 751) 		
Pt500
Pt1000

–200 … +850 °C 		

25 … 1050 K

Ni100 (DIN 43760) 		
Ni120
Ni500
Ni1000

–60 … +180 °C 		

25 … 240 K

Potenciômetro e transdutor
de resistência remoto 		

0 … 500 Ω ou 		
0 … 5000 Ω 		

9 … 500 Ω ou
90 … 5000 Ω

Conexão

Configuração 2 fios: a resistência
da linha ajustada é incluída no
cálculo do valor medido
Configuração 3 fios: RL1 = RL4

RL4

RX

Configuração 4 fios

RL1

RL4

4
3
2
1

RX

RL3

RL1

4
3
2
1

RL4
RL3
RX R
L2
RL1

Resistência máx. da linha

RL1 + RL4 = 100 Ω

Corrente do sensor

Aprox. 1 mA ou 0,1 mA dependendo da faixa de medição

Tensão em circuito aberto

<5 V

Monitoração do sensor

Todas as entradas para circuitos abertos

Limites de erro na entrada

Resistência: Faixa de medição 0 … 500 Ω 		
Faixa de medição 0 … 5 kΩ 		
Com Pt:
Faixa de medição –200 … +850 °C
Com Ni:
Faixa de medição –60 … +180 °C

Coeficiente de temperatura
na entrada

0,0025 ppm/K no fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

3
2
1

± 0,05 Ω
± 0,5 Ω
± 0,2 K
± 0,2 K

Dados de saída
Sinal de saída
(0 … 100 %)

Modelo 205: 0 / 4 … 20 mA, corrente impressa, tensão da carga ≤ 10 V
Modelo 206: 0 … 10 V, tensão impressa, corrente da carga ≤ 10 mA

Resolução

Aprox. 8000 incrementos (para 0 … 100 %)

Faixa de controle

Span de –2,5 % … +102,5 %

Limite de sobrecarga
com mensagem de erro

Modelo 205: –1,0 mA ou +22 mA
Modelo 206: –0,5 V ou +11 V

Limites de erro na saída

0,1 % no fim de escala

Coeficiente de temperatura
na saída

0,01 ppm/K no fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Onda residual (ripple) na saída

< 10 mVpp + erro de digitalização da entrada
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ThermoTrans 205/206

Especificações (continuação)
Comportamento
de transmissão
Característica

Resistência ou temperatura linear
ascendente ou descendente

Taxa de medição

Aprox. 1/s

Tempo de resposta t99

≤ 900 ms

Filtro digital da saída

T99 = 0 … 100 s (filtro de 1.ª ordem)

Alimentação
Alimentação

230 Vca –15 % +10 %, 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA

Opcional 336:

24 Vca/Vcc CA: –15 % +10 %, 48 … 500 Hz, aprox. 1,5 VA
CC: –15 % +20 %, aprox. 1,2 W

Opcional 363:

115 Vca –15 % +10 %, 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

4 kVca (entre entrada e saída/alimentação)
3 kVca (entre saída e alimentação)

Tensão de trabalho
(isolação básica)

1000 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2,
330 Vca/Vcc entre saída e alimentação com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2 conforme
norma EN 61010-1.
Para aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e certificar-se de que haja
distância ou isolação suficiente entre os instrumento adjacentes.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2:
600 Vca/Vcc entre entrada e saída e alimentação.
Com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2: 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e isolar ou deixar um espaço
suficiente entre os equipamentos adjacentes.

Normas e aprovações
Proteção contra explosão
(Opcional 444)

II(1) G [EEx] II C PTB 02 ATEX 2107
Veja outras especificações no certificado de exame de tipo.

Resistência a surtos
Compat. eletromagnética

ThermoTrans 205/206

5 kV 1,2/50 µs conforme norma IEC 255-4
(EMC)1)

Regulamentações europeias EMC conforme diretiva 89/336/EC, EN 61326, recomendação NAMUR NE 21
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Especificações (continuação)
Outros dados
Temperatura ambiente

Operação: 			
Transporte e armazenamento:

–10 … +60 °C
–30 … +80 °C

Condições ambientais

Uso interno2)
Umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação; altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 … 1060 hPa)3)

Tipo

Alojamento modular A7, 22,5 mm de largura, terminais parafuso
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

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)

Conexão

Terminais tipo caixa com parafusos cativos M3 x 8 e proteção de fio autoliberável,
bitola máx. dos condutores:
1 x 4 mm2 sólido
1 x 2,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós
2 x 1,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós
A instalação, o comissionamento e a manutenção só deverão ser feitos por pessoal qualificado e
treinado!

Peso

Aprox. 300 g

Com interferência de RF pode haver pequenos desvios.
Áreas de operação fechadas e protegidas contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.), operação estacionária
3) Pressão do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.
1)
2)
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ThermoTrans 205/206

Diagrama de Blocos
Entrada
A
D

f
100 nF Z 15 V

V

Saída

µP

Aplicações Típicas
Conexão 2 fios

Conexão 3 fios

Conexão 4 fios

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
22.5

ThermoTrans 205/206

118,2

73,5

1		
2		
3		
4		

Local para
erguer a tampa
com chave de
fenda
Montagem em trilho DIN
de 35 mm (EN 60715)

Etiqueta de
especificação

Entrada
Linha do sensor
Linha do sensor
Entrada

5
6

Saída +
Saída –

7
8

Alimentação CA/CC
Alimentação CA/CC

Terminais tipo caixa com parafusos cativos
M3 x 8 e proteção de fio autoliberável,
bitola máx. dos condutores:
1 x 4 mm2 sólido
1 x 2,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós
2 x 1,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós

Todas as dimensões em milímetros
ThermoTrans 205/206
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ThermoTrans 210/211
A solução prática para medição de temperatura com termopares.

As Vantagens
Os transmissores de temperatura
ThermoTrans 210 e 211 são perfeitamente flexíveis para suas instalações:
– Configuração somente onde realmente necessária e sem complicadas
tabelas de configuração.
– Alto nível de confiabilidade e design
compacto devido ao processamento
de sinais digitais desenvolvido especialmente para tarefas de medição,
em vez da desnecessária redução de
confiabilidade devido ao acúmulo
de tecnologia complicada.
Os Modelos
Para a maioria das aplicações comuns
com parâmetros pré-configurados
fixos, basta selecionar um dos diversos
modelos com configuração padronizada fixa.
Para suas tarefas de medição especiais
podemos configurar um transmissor
que atenda as suas especificações.
A Tecnologia
Os transmissores de temperatura
ThermoTrans 210 e 211 têm separação protetora e alta isolação entre a
entrada,
a saída e a alimentação. Satisfazem os
rigorosos requisitos EMC conforme
norma NAMUR e as regulamentações
europeias EMC e podem ser usados
para medição em áreas classificadas.

ThermoTrans 210 e 211
para Termopares
Os termopares têm uma resistência
muito baixa, o que os torna resistentes
a interferências. Para altas temperaturas, são usados preferencialmente
esses sensores como, por exemplo, em
medições de temperatura de fornos,
usinas de fundição e máquinas para
plásticos.
Existe uma grande diversidade de
termopares. Os transmissores Thermo
Trans 210 e 211 aceitam todos os tipos
comuns.
Para evitar longas linhas de compensação, uma junta de referência externa
pode ser usada além da interna. Para
juntas de referência com termostato,
a temperatura de referência pode ter
um valor fixo ou ser medida com um
Pt100.
Os transmissores ThermoTrans 210
e 211 podem também ser usados
para medir tensões na faixa de -20 …
+100 mV a uma taxa de transmissão
de 1/s. A curva de transferência pode
ser configurada livremente usando
várias funções ou pontos de interpolação, o que torna os transmissores
ideais para tarefas difíceis como, por
exemplo, medição de nível de líquido
em tanques esféricos.

O encapsulamento a vácuo protege os
instrumentos contra choques, vibrações
e influências ambientais agressivas.
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Características
–– Proteção contra explosão
[EEx ia] IIC
conforme ATEX, uso sem problemas
em áreas classificadas
–– Ampla faixa de modelos
padronizados
Não precisa de configuração
para aplicações básicas
–– Testado de acordo com as
regulamentações europeias
EMC e NAMUR 21
–– Operação confiável mesmo sob
interferências eletromagnéticas
na malha de alimentação ou no
ambiente

ThermoTrans 210/211

–– Separação protetora
conforme norma EN 61140, proteção do pessoal de manutenção e
dos equipamentos contra tensões
excessivamente altas

Garantia
5 ANOS !

–– Alojamento modular, 22,5 mm
de largura e 73,5 mm de altura
Design compacto significa facilidade de instalação e acomodação em
gabinetes padronizados
–– 5 anos de garantia
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Linha de Produtos
ThermoTrans 210 com saída de corrente
Modelos com
configuração fixa

N.º de
Referência

210 A7

X

XX

XX

X

Opc. 444

ThermoTrans 211 com saída de tensão
211 A7

X

XX

XX

V

Opc. 444

Sensor
J
K
S

J
K
S

J
K
S

Span
60
75
97

700 K
1000 K
1700 K

60
75
97

Início de escala
00

0 °C

00

Saída
D
L

0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V

Modelos com
configuração
específica para
o cliente

V

N.º de
Referência

ThermoTrans 210 com saída de corrente

ThermoTrans 211 com saída de tensão

210 A7 999 999 opc. 444

211 A7 999 999 opc. 444

Curva de saída ascendente, sem contante de filtragem, junta de referência interna
ThermoTrans 210: Detecção de circuito aberto 22 mA; ThermoTrans 211: Detecção de circuito aberto 11 V

Alimentação

N.º de Referência

230 Vca
24 Vca/Vcc

336

115 Vca

363
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Formulário de Configuração

Importante! Preencha todo o formulário de configuração e anexe-os ao seus pedido.
Se não marcar algum item, serão considerados os que estiverem entre colchetes ou marcados (

).

ThermoTrans 210/211
Sensor

Detector de temperatura:

Tipo B

Tipo R

Tipo E

Tipo S

Tipo J

Tipo T

Tipo K

Tipo U

Tipo L

Tensão

Tipo N
Faixa de medição

Junta de referência

Início de escala1) __ __ __ __ °C [0 °C]

ou __ __ __ __ mV

Span1) __ __ __ __ K [1000 K]

ou __ __ __ __ mV

interna

comutação interna/externa (por jumper)

Pt100 externo

valor fixo de temperatura2)
ou __ __ . __ °C [25 °C]

Saída3)

0 … 20 mA

0 … 10 V

4 … 20 mA
Característica
Mensagens de Erro

Ascendente

Descendente

Mensagem:
só para circuito aberto
para circuito aberto e sobrefaixa
Sinal de notificação:
22 mA ou 11 V
–1 mA ou –0,5 V
[0 s]

Constante de filtragem T99

__ __ __ s1) (filtro de 1.ª ordem)

Número do tag

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ [Nenhum ]

Alimentação

230 Vca standard

115 Vca

24 Vca/Vcc

1) Veja a possível faixa de parâmetros em Especificações
2) Faixa de compensação –10 … 80 °C
3) Outros valores mediante solicitação

ThermoTrans 210/211
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Especificações
Dados de entrada

Tipo de sensor Standard

Faixa

Intrinsecamente seguro

Tipo B
Tipo E
Tipo J
Tipo K
Tipo L
Tipo N
Tipo R
Tipo S
Tipo T
Tipo U

0…
–270 …
–210 …
–270 …
–200 …
–270 …
–50 …
–50 …
–270 …
–200 …

Entrada de tensão

–20 … +100 mV

Resistência da entrada

> 10 Mohms

Span (definido pelo usuário)

Mín.: ≥ 2 mV, máx: fim de escala – início de escala

Monitoração do sensor

Abertura de circuito em todas as entradas (não com medição de tensão)

Limites de erro na entrada

±10 µV + 0,05 % do valor medido

Coeficiente de temperatura
na entrada

0,01 ppm/K fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Entrada de junta de referência
(ajustável)

Pt100 interno
Pt100 externo

DIN / IEC 584-1 		
DIN / IEC 584-1 		
DIN / IEC 584-1 		
DIN / IEC 584-1 		
DIN 43710 		
ASTM E 230-87 		
DIN / IEC 584-1 		
DIN / IEC 584-1 		
DIN / IEC 584-1 		
DIN 43710 		

+1820 °C
+1000 °C
+1200 °C
+1372 °C
+900 °C
+1300 °C
+1767 °C
+1767 °C
+400 °C
+600 °C

< ±1,0 K
< ±0,3 K + erro do Pt100 usado

Dados de saída
Sinal de saída
(0 … 100 %)

Modelo 210: 0 / 4 … 20 mA, corrente impressa, tensão da carga ≤ 10 V
Modelo 211: 0 … 10 V, tensão impressa, corrente de carga ≤ 10 mA

Resolução

Aprox. 8000 incrementos (para 0 … 100 %)

Faixa de controle

Span de –2,5 % … +102,5 %

Faixa de sobrecarga
com mensagem de erro

Modelo 210: –1,0 mA ou +22 mA
Modelo 211: –0,5 V ou +11 V

Limites de erro na saída

0,1 % no fim de escala

Coeficiente de temperatura
na saída

0,01 ppm/K no fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,
temperatura de referência 23 ºC)

Onda residual (ripple) na saída

< 10 mVpp + erro de digitalização da entrada
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Especificações (continuação)
Comportamento
de transmissão
Característica

Temperatura ou tensão linear ou específica para o cliente, ascendente ou descendente

Taxa de medição

Aprox. 1/s

Tempo de resposta t99

≤ 900 ms

Filtro digital da saída

T99 = 0 … 100 s (filtro de 1.ª ordem)

Alimentação
Alimentação

230 Vca –15 % +10 %, 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA

Opcional 336:

24 Vca/Vcc CA: –15 % +10 %, 48 … 500 Hz, aprox. 1,5 VA
CC: –15 % +20 %, aprox. 1,2 W

Opcional 363:

115 Vca –15 % +10 %, 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA

Isolação
Isolação galvânica

3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste

4 kVca (entre entrada e saída/alimentação)
3 kVca (entre saída e alimentação)

Tensão de trabalho
(isolação básica)

1000 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2,
330 Vca/Vcc entre saída e alimentação com categoria de sobretensão II e grau de poluição 1 conforme
norma EN 61010-1
Para aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e certificar-se de que haja
distância ou isolação suficiente entre os instrumentos adjacentes. A tensão máxima de trabalho para
uso em áreas classificadas é de 250 V.

Proteção contra choques elétricos

Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1.
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2: 600 Vca/Vcc entre entrada,
saída e alimentação, 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação.
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e isolar ou deixar um espaço
suficiente entre os equipamentos adjacentes. A tensão máxima de trabalho para uso em áreas
classificadas é de 250 V.

Normas e aprovações
Proteção contra explosão
(opcional 444)

II (1) G [EEx ia] II C
PTB 02 ATEX 2107
Ver mais informações no Certificado de Conformidade

Resistência a surtos

5 kV 1,2/50 µs conforme norma IEC 255-4

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)1)

Regulamentações europeias EMC conforme diretiva 89/336/EC, EN 61326, recomendação NAMUR NE 21

ThermoTrans 210/211
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Especificações (continuação)
Outros dados
Temperatura ambiente

Operação: 		
Transporte e armazenamento:

Condições ambientais

Uso interno2)
Umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação; altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 … 1060 hPa)3)

Design

Alojamento modular A7, 22,5 mm de largura, terminais parafuso
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque

0,6 Nm

Nível de proteção

Alojamento: IP 40, terminais: IP 20

Montagem

Em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Conexão

Terminais tipo caixa com parafusos cativos M 3 x 8 e proteção de fio autoliberável,
bitola máx. dos condutores: 1 x 4 mm2 sólido
1 x 2,5 mm2 múltiplo com terminal ilhó
2 x 1,5 mm2 múltiplo com terminal ilhó
A instalação, o comissionamento e a manutenção só deverão ser feitos por pessoal qualificado e
treinado!

Peso

Aprox. 300 g

1)
2)

–10 … +60 °C
–30 … +80 °C

Com interferência de RF pode haver pequenos desvios.
Áreas de operação fechadas e protegidas contra chuva, neve, granizo, etc., operação estacionária
do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.

3) Pressão

Diagrama de Blocos

Entrada
Termopar
A
D

Pt1001)

f

Pt100 interno

V

100 nF Z 15 V

Saída

µP

1) Para medição de temperatura de juntas de referência externas
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Aplicações Típicas
Com junta de referência externa

Circuito somador com
junta de referência externa

Fio de cobre

Circuito diferencial

Fio de cobre

+
-

+
-

Fio de cobre
Quente

+
-

Fria
Pt100

Pt100

Conexão com junta de referência interna/externa comutável
Pt100 externo

Pt100 interno

Fio de cobre
+
-

+
-

Pt100

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais
ThermoTrans 210/211

118,2

73,5

22,5

Slot para
erguer tampa com
chave de fenda
Montagem em trilho
Etiqueta de
DIN de 35 mm (EN 60715) especificação

1
2

Entrada + / quente
Entrada – / fria

3
4

Entrada Pt100
Entrada Pt100

5
6

Saída +
Saída –

7
8

Alimentação CA/CC
Alimentação CA/CC

Terminais tipo caixa com parafusos cativos M3 x 8 e proteção de fio autoliberável,
bitola máx. dos condutores:
1 x 4 mm2 sólido
1 x 2,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós
2 x 1,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós

Todas as dimensões em milímetros
ThermoTrans 210/211
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