
The Art of Measuring.

Solução para monitoração de tensões de 50 a 4.200 V em aplicações ferroviárias e 
industriais

ProLine P 52000 VPD 
Detector de presença de tensão
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Detector de presença de tensão

ProLine P 52000 VPD

Controle.

O ProLine P 52000 VPD detecta a presença de tensão. 
O sinal de entrada é comparado com um valor limiar, 
e as informações binárias resultantes são galvanica-
mente  
isoladas e transmitidas para o circuito de saída.  
Quando a tensão de entrada ultrapassa o limiar defi-
nido, um relé de estado sólido é aberto, sinalizando a 
presença de tensão na entrada.

O sinal do relé de estado sólido pode controlar o relé 
de um equipamento, por exemplo, ou alimentar um 
dispositivo ou controlador de segurança. Os níveis 
dos sinais baseiam-se nas entradas de sinais PLC do 
tipo 1, EN 61131-2.

O valor do limiar aplica-se independentemente do 
sinal - positivo ou negativo - do valor absoluto da ten-
são de entrada. Em outras palavras, o relé de estado 
sólido é acionado assim que o valor do limiar positivo 
é ultrapassado ou a tensão de entrada fica abaixo do 
limiar negativo. 

É possível selecionar 10 valores de limiares padrão 
utilizando  
o interruptor rotativo na parte frontal do dispositivo.  
Também estão disponíveis unidades com valores defi-
nidos pelo usuário.

ProLine P 52000 VPD
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Normas da indústria Norma/Diretiva

Fonte de alimentação de 
faixa ampla 
24 ... 230 Vcc/ca , 
estável durante os cortes 
parciais — Classe S2

EN 50155, 
RIA12/1984

Proteção contra incêndio 
(HL 3)

EN 45545-2a)

Uso em veículos ferroviários EN 50155

Classe de temperatura TX 
(-40 ... +85 °C) e 
classe de altitude AX 
(2.000 m ou 4.000 m AMSL)

EN 50155,  
EN 50125-1, 
EN EN 50125-2

Uso em subestações movidas 
por tração

EN 50123-1

Confiabilidade EN 61709

Proteção contra choque 
elétrico

EN 61140

Resistente a vibrações e cho-
ques mecânicos (aplicações 
ferroviárias)

EN 61373

EMC para aplicações ferroviá-
rias e industriais

EN 50121-1,  
EN 50121-3-2;  
EN 61326-1

Medidas de proteção contra 
riscos elétricos 
(proteção do contato por 
meio de coberturas de 
proteção; 
proteção de IP do aloja-
mento:  
IP54 no lado de alta tensão, 
IP33 no lado de baixa tensão)

EN 50153

Coordenação de isolação 
para indústrias e ferrovias

EN 50124-1,  
EN 50123-1,  
EN 50178

Cabeamento rápido e segu-
ro da saída e da fonte de 
alimentação usando termi-
nais com mola de encaixe

É possível selecionar 10 
valores de limiares padrão 
utilizando o interruptor 
rotativo na parte frontal do 
dispositivo.
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Detector de presença de tensão

ProLine P 52000 VPD

Matriz de Pedidos ProLine P52000 P5 2 0 0 K 1– R / 0
Entrada 50 ... 4.200 V (medição da tensão) 2
Isolação básica/reforçada 2.000/1.000 V 0
Isolação básica/reforçada 4.800/3.600 V 1
Sem coberturas de proteção para terminais de entrada/saída 0
Com coberturas de proteção para terminais de entrada/saída 1
Terminais de saída da fonte de alimentação: terminais com mola de encaixe 1-
Dispositivos de várias faixas: até 10 limiares de comutação a) M nnnnn
Modelo de faixa fixa: 1 limiar de comutação com saída binária do relé de estado sólido de 
xxxxV [V]b) B xxxxV

Detector de presença de tensão por tipo de produto R
Fonte de alimentação 24 Vca/cc 0
Fonte de alimentação 24 ... 230 Vca/cc 1
 
a) ProLine P52000: ± 50 ... 900 V ou 400 ... 1800 V / ProLine P52100: ± 50 ... 900 V ou 400 ... 4200 V 
b) Sem interruptor rotativo

Acessórios do ProLine P50000 (já incluídos no código do produto, somente para pedidos subse-
quentes) Nº para pedido

Coberturas de proteção do P50000 com fixação rosqueada, uma cobertura para a entrada (preta) e 
outra para a saída/fonte de alimentação (transparente)

ZU 1030

Luvas de suporte para cabos do P50000, 2 unidades ZU 1031

Linha de Produtos

Exemplos de conexão

Por exemplo, 24 Vcc 

Power Good 

Uin < Uth 
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Uso de relés externos — relés de 12 V, 15 mA, por exemplo, Finder FIN 38.51 12 V (não é necessária uma fonte de alimenta-
ção adicional)

Máx. 
15 mA
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Entrada digital do PLC (“sinking”)

Entrada digital do PLC (“sourcing”)

Exemplos de conexão

+

–
Uso opcional: 
Sinal Power Good

Entrada analógica

Entrada digital - “sinking” -
Uin < Uth

24 Vcc IN

10 V < U > 14 V

Fonte de alimentação 
de 24 Vcc

Power Good

–

+

–

+

+

–

Uso opcional: 
Sinal Power Good

Entrada analógica

Entrada digital - “sourcing” -
Uin < Uth

24 Vcc IN

10 V < U > 14 V
Conversor

A/D

Power Good

–

+

–

+

Máx. 
15 mA

PLC

Máx. 
15 mA

Sinalização de presença de tensão para um PLC

PLC

Fonte de alimentação 
de 24 Vcc

Conversor

A/D
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Detector de presença de tensão

ProLine P 52000 VPD

Tolerâncias

Erro de medição máx. 
(limiares de comutação)

≤ 5 % do valor de medi-
ção

a 23 °C

Histerese 3,5% 

Função de comutação (saída)

Indica que o sinal de entrada ultra-
passa o limiar de comutação (valor 
absoluto de UTh)

Interruptor de estado sólido flutuante (saída “sourcing”, saída “sinking”) com base 
na EN 61131-2 (PLC), compatível com entradas digitais de PLC do tipo 1 (entre 
outras), conexão para entradas “sourcing” ou “sinking”, conexão para entradas de 
alta resistência

Tensão de comutação 24 Vcc 
(5 ... 30 Vcc)

O contato se abre quando o limiar de 
comutação é ultrapassado e quando 
ocorre um erro. A saída é protegida con-
tra polaridade inversa e curtos-circuitos 
até 30 Vcc. A tensão máxima permitida 
entre a saída do sinal Power Good e a 
saída é de 50 V. Os terminais não usados 
devem ser flutuantes.

Corrente de comu-
tação

Máx. 15 mA Limite de curto-circuito  
I < 60 mA

Queda de tensão Máx. 3 V

Tempo mínimo  
de acionamento da 
entrada

2 ms

Atraso da comutação 2 ms

Tempo mínimo de 
retenção

300 ms

Sinal Power Good É sinalizado que o dispositivo está pronto para operar (conexão da fonte de 
alimentação, monitoramento da unidade de alimentação interna).

Estado “Power Good”: Tensão nominal de 12 Vcc (10 ... 14 Vcc), máx. 30 mA

Para saber como usar o sinal Power Good, veja os exemplos de conexões.

Especificações

Entrada do ProLine P52*00 Modelo Faixa do limiar de 
comutação (cc)b)

Capacidade de sobre-
carga permanente

Capacidade de sobre-
carga em período 
curto (1 s)

Limiares de comutaçãoa) P52000 50 … 1800 V ± 2000 V ± 3400 V

P52100 50 V … 4200 V ± 4800 V ± 7100 V

Resistência da entrada 10 MΩ 50 … 4200 V

Capacitância da entrada < 10 pF

a)  Os limiares de comutação referem-se ao valor absoluto do sinal de entrada. Em outras palavras, o relé de estado sólido (saída) é 
aberto quando o limiar positivo é ultrapassado ou quando o valor cai abaixo do limiar negativo. |Uth| ≤ 50 ... 4200 V

b) ca mediante pedido
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Isolação do ProLine P52100 Através da entrada e saída/fonte de alimentação

Tensão de teste 18 kVca Teste do tipo

16 kVca Teste de rotina 100 %

Tensão de extinção da descarga 
parcial

> 8 kVca 10 pC

Tensão de isolação nominal Isolação básica Categoria de sobretensão OV3,  
grau de poluição PD3

EN 50124-1, IEC 62497-1,  
EN 50123-1, EN 50178

Máx. 4.800 Vca/cc Tensão de impulso nominal: 33 kV

UL 347 (P 52100) 4.800 Vca/cc Tensão de impulso nominal: 33 kV

Tensão de isolação nominal Proteção contra choque elé-
trico por isolação reforçada

Categoria de sobretensão OV3, grau de poluição 
PD3, para EN 50178: PD2

EN 50124-1, IEC 62497, EN 50178 Máx. 3.600 Vca/cc Tensão de impulso nominal: 33 kV

Proteção do contato 
(proteção contra choque elétrico)

Máx. 3.600 Vca/cc Com coberturas de proteção ZU 1030, 
luvas de suporte de cabos ZU 1031 conforme a EN 
50153 faixa I a III 

Espaços Mín. 60 mm

Distâncias de fuga Mín. 90 mm CTI 600, grupo isolante I conforme a EN 50123-1, 
EN 50124-1

Especificações

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação de faixa ampla Faixa da tensão de alimentação 24 ... 230 Vca/ccc)

Máx. tensão de alimentação permitida 253 Vca/cc

Limite inferior de alimentação ca 19,2 Vca

Limite inferior de alimentação cc 16,8 Vcc conforme a EN 50155

Fonte de alimentação de 24 V Faixa da tensão de alimentação 24 V ± 30 % (cc)/± 20 % (ca)

Fonte de alimentação de faixa ampla /  
fonte de alimentação de 24 V

Limite inferior de alimentação cc — 
período curto

14,4 Vcc/100 ms 
conforme a EN 50155, RIA 12 (corte 
parcial)

Interrupções curtas Máx. 10 ms

Classe S2 conforme a EN 50155, com saída de 40 mA: desvio da saída do monitor

Frequência ca 48 … 440 Hz

Consumo máx. de energia 2.5 W / 6 VA



8

Detector de presença de tensão

ProLine P 52000 VPD

Condições ambientais

Classe de temperatura TX EN 50125-1, EN 50155

Temperatura de operação -40 ... 85 °C

Temperatura de armazenagem -50 ... 90 °C

Umidade relativa 20 ... 95 % Valores limite para operação contínua

75 % Média anual

95 ... 100 % Ocasional

Classes de altitude A1, AX EN 50125, nível de isolação reduzido 
para alturas de 2.000 a 4.000 m AMSL 

Pressão do ar durante a operação 600 ... 1060 hPa

Especificações

Isolação do ProLine P52000 Através da entrada e saída/fonte de alimentação

Tensão de teste 12 kVca Teste do tipo

10 kVca Teste de rotina 100 %

Tensão de extinção da descarga 
parcial

> 6 kVca 10 pC

Tensão de isolação nominal Isolação básica Categoria de sobretensão OV3,  
grau de poluição PD3

EN 50124-1, IEC 62497-1, EN 50123-1,  
EN 50178, UL 347

Máx. 2.000 Vca/cc Tensão de impulso nominal: 20 kV

Tensão de isolação nominal Proteção contra choque elé-
trico por isolação reforçada

Categoria de sobretensão OV3, 
grau de poluição PD3, para EN 50178: PD2

EN 50124-1, IEC 62497, EN 50178 Máx. 1.000 Vca/cc Tensão de impulso nominal: 20 kV

Proteção do contato 
(proteção contra choque elétrico)

Máx. 1.000 Vca/cc Com coberturas de proteção ZU 1030, 
luvas de suporte de cabos ZU 1031 conforme a EN 
50153 faixa I a III

Espaços Mín. 60 mm

Distâncias de fuga Mín. 90 mm CTI 600, grupo isolante I conforme a EN 50123-1, 
EN 50124-1

Isolação Através da saída e da fonte de alimentação

Tensão de teste 4 kV Teste de rotina / teste do tipo 100 %

Tensão de isolação nominal Proteção contra choque elé-
trico por isolação reforçada

Categoria de sobretensão OV3,  
grau de poluição PD3 
para EN 50178: PD2

EN 50124-1, IEC 62497, EN 50178,  
EN 61140/EN 61010-1, UL347

Máx. 300 Vca/cc Tensão de impulso nominal: 6,4 kV
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Especificações

Normas e aprovações

Carga mecânica EN 61373 (choque e vibração) Categoria 1, Classe B

Certificado por um laboratório de testes independente

Compatibilidade eletromagnética 
(CEM)

EN 50121-1, EN 50121-3-2 (aplicações ferroviárias)

EN 61326-1 (padrão do produto)

Fonte de alimentação ca 
Fonte de alimentação ca e cc

Emissão de interferências con-
forme a Classe B 
Emissão de interferências con-
forme a Classe A

Certificado por um laboratório de testes independente

Proteção contra incêndio EN 45545-2 (NF F 160-101/-102)

Aplicações ao ar livre até HL 3

Certificado por um laboratório de testes independente

UL UL 347 citado na E356768

Conformidade RoHS Conforme diretiva 2011/65/UE

Outros Dados

MTBF 155 / 131 anos 40 °C / 45 °C de temperatura ambiente média, operação con-
tínua, operação estacionária em salas com boa manutenção, 
sem ventilação,  
EN 61709 (SN 29500)

Desvio nos valores de MTBF para operação em veículos ferro-
viários

Peso com/sem coberturas Aprox. 780 g/650 g

Proteção da entrada Terminais de alta tensão sob 
cobertura de proteção, com luvas de borra-
cha 
sobre cabos de alta tensão

IP54 conforme a EN 60529

Sem coberturas de proteção IP00

Proteção da saída Terminais de saída sob cobertura de proteção IP51 conforme a EN 60529

Sem coberturas de proteção IP20

Encapsulamento Componentes eletrônicos totalmente encapsulados com resina de poliuretano 
para moldes sem silicone

Montagem sobre uma superfície galvanicamente condutora ou não-condutora, utilizando 4 
parafusos (veja o padrão dos orifícios nos desenhos dimensionais)

sobre uma ferrovia de 35 mm DIN conforme a EN 60715

Manutenção Os dispositivos não requerem manutenção.

Descarte em instalações de gestão de resíduos, de acordo com as regulamentações locais
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Detector de presença de tensão

ProLine P 52000 VPD

Comportamento de comutação da saída do relé

Status da saída do relé de estado sólido

-96,5% Uth

-Uth

Z alto —> aberto

Uin Uin > Uth   LED LED de  
alimentação

Saída do relé Power Good

Uin < Uth desligado ligado fechado 12 V

Uin indefinido, ou seja,  
erro interno detectado  

ou tensão de alimentação desligada

desligado desligado aberto 0 V

Uin > Uth ligado ligado aberto 12 V

Z(6-7)

Z baixo —> fechado

UinUth

96,5% Uth
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Tecnologia de interface

–  Transdutores para  
aplicações ferroviárias

– Transdutores para alta tensão

–  Condicionadores de sinais  
universais isolados

–  Condicionadores de sinais conven-
cionais isolados

– Transmissores de temperatura

Knick  
Elektronische Messgeräte 
GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22, 14163 Berlin,  
Alemanha
Telefone: +49 30 80191-0 
Fax: +49 30 80191-200
info@knick.de · www.knick.de

A Knick tem figurado entre os principais fabricantes de dis-
positivos de medição eletrônicos por mais de 70 anos. Os 
condicionadores de sinais da empresa sediada em Berlim são 
usados com sucesso em todo o mundo, por exemplo, em 
aplicações industriais, motores de alta tensão, subestações e 
outras áreas de infraestrutura ferroviária. 

Os novos transdutores de alta tensão ProLine P 50000 foram 
especialmente desenvolvidos para uso no setor ferroviário. 
Em conformidade com todas as normas atualmente vigentes 
no setor ferroviário, eles garantem a segurança com suas 
funções inovadoras para locomotivas modernas movidas a 
eletricidade ou a diesel/eletricidade, bem como várias outras 
unidades.

Knick 
The Art of Measuring
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