
The Art of Measuring.

VariTrans P 40000
Medição de Tensões de (±) 50 mV a 3600 V  
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A Tarefa
Em sistemas de alta tensão, os sinais 
de tensão unipolares ou bipolares que 
vão desde 50 mV a 100 V, por ex., ten-
sões através de resistores shunt, têm 
de ser isolados galvanicamente e con-
vertidos para sinais de saída standard 
de ±20 mA, ±10 V ou 4 … 20 mA.

Os Problemas
Em caso de isolação insuficiente, altas 
tensões e condições ambientais  
adversas pode sobrecarregar a 
isolação galvânica. Isso pode resul-
tar em valores de medição falsos ou 
mesmo lesões pessoais ou danos no 
equipamento. Esses riscos têm de ser 
eliminados com segurança e a longo 
prazo através de transdutores para 
alta tensão adequados.

A Solução
Os transdutores para alta tensão 
VariTrans P 41000 foram concebidos 
especialmente para medições de 
tensões bipolares de milivolts a volts. 
Eles isolam de forma confiável os altos 
potenciais no circuito de entrada. 
 
As distâncias de separação foram con-
cebidas para suportar tensões perma-
nentes até 3600 V CA/CC e transientes 
rápidos até 20 kV. A proteção contra 
choque elétrico é obtida através da se-
paração protetora conforme EN 61140 
entre entrada e saída e a fonte de 
alimentação.

O Invólucro
Um novo invólucro com 22,5 mm de 
largura é usado para os transdutores 
para alta tensão VariTrans P 41000. É 
encaixado em um trilho DIN stan-
dard. Os painéis frontais dos modelos 
ajustáveis fornecem um interruptor 
rotativo para selecionar as faixas.

As Vantagens
Os VariTrans P 41000 estão disponí-
veis para qualquer tensão de entrada 
desde ±50 mV a ±100 V. Os sinais uni-
polares e bipolares (standard) estão 
disponíveis na saída: ±20 mA, ±10 V e 
4 … 20 mA.

16 combinações de sinal de entrada/
saída podem ser selecionadas facil-
mente com o interruptor rotativo na 
frente do dispositivo. Não é neces-
sário um ajuste complicado no local 
com chave de parafusos, calibrador e 
multímetro. São evitados problemas 
de desvio devido a componentes 
de corte instáveis, por ex., potenciô-
metros. Graças à fácil escalabilidade 
da seleção de faixa, os dispositivos 
podem ser facilmente personalizados 
para soluções individuais do cliente. 
Até 16 combinações de sinal persona-
lizadas podem ser implementadas em 
um dispositivo e perfeitamente confi-
guradas para a respectiva aplicação. 
A fonte de alimentação de faixa ampla 
VariPower de 20 a 253 V CA/CC inte-
grada oferece máxima flexibilidade. 
Isso garante uma operação livre de 
problemas com tensões alternadas ou 
diretas em qualquer parte do mundo 
e fornece máxima segurança mesmo 
em redes de fontes de alimentação 
instáveis.  
A instalação também é segura e fácil. 
É praticamente impossível conectar 
incorretamente a tensão de alimenta-
ção. São evitados tempos de parada 
dispendiosos e trabalhos de reparo 
durante o comissionamento. 
 
O encapsulamento a vácuo proporcio-
na máxima proteção contra influên-
cias ambientais agressivas, choques 
e vibrações e garante que a elevada 
força disruptiva necessárias para 
tensões de trabalho até 3600 V CA/CC 
é mantida a longo prazo. O sistema de 
isolação cumpre os requisitos de se-
gurança da EN 61010-1 e EN 50124-1 
(Aplicações ferroviárias: Coordenação 
de isolamento).

VariTrans P 41000
Transdutor universal para alta tensão.  
Sinais de entrada de Vin = ±50 mV até Vin = ±100 V.

VariTrans P 41000
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A Tecnologia
Nesta série, a Knick confia na tecnolo-
gia TransShield recentemente desen-
volvida que, comparada com designs 
convencionais, permite transformado-
res de alta tensão muito compactos 
com baixa fuga. Graças à vantagem de 
espaço resultante, os isoladores shunt 
P 41000 podem ser instalados em um 
invólucro modular com somente 22,5 
mm de largura. 
Outra grande vantagem oferecida por 
essa tecnologia: As altas sobretensões 
transientes (interferência de modo co-
mum) são isoladas de forma confiável 
e quase não causam erros de medição 
na saída. 
 
Para garantir as capacidades de isola-
ção especificadas, 100% dos dispositi-
vos são sujeitos a testes de rotina com 
15 kV CA (modelos com faixa fixa) ou  
10 kV CA (modelos chaveáveis).
O design do circuito e a construção 
do dispositivo garantem excelentes 
características de transmissão, que 
se refletem na estabilidade de ponto 
zero, linearidade, estabilidade a longo 
prazo, resposta de frequência e imuni-
dade a interferências. A alta frequên-
cia de corte garante uma conversão 
de sinal livre de distorção. O sinal de 
saída segue as rápidas alterações no 
sinal de entrada quase sem atraso.

 – Transdutores universais  
para alta tensão
para converter tensões, por ex. em 
aplicações shunt, desde ±50 mV até 
±100 V para sinais de saída impres-
sionantes de ±20 mA, ±10 V ou 4 ... 
20 mA.

 – Nova tecnologia TransShield
permite invólucros modulares 
extremamente compactos

 – Tensões de trabalho  
até 3600 V CA/CC 

 – Proteção contra 
choque elétrico
com separação protetora  
até 1800 V CA/CC  
conforme EN 61140

 – Tensões de teste até 15 kV CA

 – 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

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

 – Elevada imunidade a  
interferências transientes: 
T-CMRR >115 dB 

 – Notável flexibilidade  
fornecida por 
–  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 faixa 
ampla  
de 20 V a 253 V CA/CC

 – Funcionamento confiável mesmo  
com alimentação instável

 – Sem danos em caso de conexão 
de alimentação errada

 – Modelos chaveáveis
minimizam as variantes de dispositi-
vos necessárias  
e economizam custos de estoque 

 – Robusto
graças ao encapsulamento a vácuo

 – Adequado para sistemas 
ferroviários CC
até 3000 V CC

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

 – 5 anos de garantia

Fatos e Características

Transdutores para Alta Tensão

Garantia de  
5 anos
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Linha de Produtos

Dispositivo Entrada Saída Nº p/ pedido Nº p/ pedido

Tensão de trabalho 
≤2,2 kV CA/CC 
Tensão de teste:  
10 kV CA

Tensão de trabalho 
≤3,6 kV CA/CC 
Tensão de teste:  
15 kV CA

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 configurações fixas

±60 mV ±20 mA P 41056 D1 P 41156 D1
±60 mV 4 … 20 mA P 41059 D1 P 41159 D1
0 … 60 mV 4 … 20 mA P 41057 D1 P 41157 D1
±60 mV ±10 V P 41058 D1 P 41158 D1
±90 mV ±20 mA P 41046 D1 P 41146 D1
±90 mV 4 … 20 mA P 41049 D1 P 41149 D1
0 … 90 mV 4 … 20 mA P 41047 D1 P 41147 D1
±90 mV ±10 V P 41048 D1 P 41148 D1
±150 mV ±20 mA P 41066 D1 P 41166 D1
±150 mV 4 … 20 mA P 41069 D1 P 41169 D1
0 … 150 mV 4 … 20 mA P 41067 D1 P 41167 D1
±150 mV ±10 V P 41068 D1 P 41168 D1
±300 mV ±20 mA P 41076 D1 P 41176 D1
±300 mV 4 … 20 mA P 41079 D1 P 41179 D1
0 … 300 mV 4 … 20 mA P 41077 D1 P 41177 D1
±300 mV ±10 V P 41078 D1 P 41178 D1
±500 mV ±20 mA P 41086 D1 P 41186 D1
±500 mV 4 … 20 mA P 41089 D1 P 41189 D1
0 … 500 mV 4 … 20 mA P 41087 D1 P 41187 D1
±500 mV ±10 V P 41088 D1 P 41188 D1
±1 V ±20 mA P 41096 D1 P 41196 D1
±1 V 4 … 20 mA P 41099 D1 P 41199 D1
0 … 1 V 4 … 20 mA P 41097 D1 P 41197 D1
±1 V ±10 V P 41098 D1 P 41198 D1
±10 V ±20 mA P 41036 D1 P 41136 D1
±10 V ±10 V P 41038 D1 P 41138 D1

VariTrans P 41000 
ajustado aos requisitos do cliente

±50 mV ... 100 V 
uma ou mais faixas de 
acordo com os requisitos 
do cliente2)

±10 V, ±20 mA, 
4 … 20 mA, uma ou mais 
faixas de acordo com os 
requisitos do cliente2)

P 41000 D1-nnnn –

±50 mV … 100 V 
fixo, de acordo com os 
requisitos do cliente2)

±10 V, ±20 mA, 
4 … 20 mA, fixo,  
de acordo com os 
requisitos do cliente2)

P 41000 D1-nnnn P 41100 D1-nnnn

“Relatório de Teste Específico” incluso no fornecimento

Fonte de alimentação

20 … 253 V CA/CC

1) Entrada de ±10 V chaveável somente com saída de ±10 V 
2) Especifique a configuração desejada no pedido

VariTrans P 41000
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Especificações

Entrada

Entradas1) P 41000 D1 ±60 mV, ±90 mV, ±150 mV, ±300 mV, ±500 mV, ±10 V, bipolar;  
chaveamento calibrado; valor de fábrica: ±10 V

P 41000 D1-nnnn 50 mV ... 100 V, unipolar/bipolar; 1 a 16 faixas de acordo com os 
requisitos do cliente, chaveamento calibrado

P 41100 D1-nnnn 50 mV ... 100 V, unipolar/bipolar; configuração fixa de acordo com os 
requisitos do cliente

Resistência de entrada Faixa ≤ 0,5 V Aprox. 100 kΩ

Faixa > 0,5 V > 2 MΩ

Capacitância da entrada Faixa ≤ 0,5 V Aprox. 10 nF (aprox. 94 nF com opção de monitoramento de shunt)

Faixa > 0,5 V Aprox. 1 nF

Capacidade de sobrecarga Faixa ≤ 10 V Limitada por díodo supressor de 
36 V,

corrente contínua admissível = 
20 mA

Faixa > 10 V Limitada por díodo supressor de 
150 V,

corrente contínua admissível = 
3 mA

Saída

Saída P 41000 D1 20 mA, 10 V unipolar/bipolar e 4 ... 20 mA; chaveamento calibrado, 
valor de fábrica: ±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 mA, 10 V unipolar/bipolar ou 4 ... 20 mA; configuração fixa,  
de acordo com os requisitos do cliente

Deslocamento Até ±150% por defeito

Carregar Com corrente de saída ≤ 12 V (600 Ω a 20 mA)

Com tensão de saída ≤ 10 mA (1000 Ω a 10 V)

Offset < 20 µA ou 10 mV

Flutuação residual < 10 mVrms

Comportamento de 
transmissão

Erro de ganho < 0,1% valor med.

Frequência de corte (–3 dB) 5 kHz; valor de fábrica opcional: 10 Hz

Tempo de resposta T90 Aprox. 110 µs

Razão de rejeição em modo 
comum

Faixa da entrada ≤ 1 V CMRR2) aprox. 150 dB (CC/CA: 50 Hz)

T-CMRR3) aprox. 115 dB (1000 V, tr = 1 µS)

Faixa da entrada > 1 V CMRR2) CC: aprox. 150 dB

CA 50 Hz: aprox. 120 dB

Coeficiente de temperatura4) < 0,005%/K da escala total

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação 20 ... 253 V CA/CC CA 48 ... 62 Hz, aprox. 2 VA; máx. aprox. 1,2 W

Transdutores para Alta Tensão



6

Isolação

Isolação galvânica Isolação de 3 portas entre entra, saída e fonte de alimentação

Tensão de teste Chaveamento calibrado Entrada de 10 kV CA contra saída e fonte de alimentação

Configuração fixa (modelo 
P411xxD1)

Entrada de 15 kV CA contra saída e fonte de alimentação

Todos os modelos Saída de 4 kV CA contra fonte de alimentação

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

Chaveamento calibrado Até 2200 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de 
poluição 2, entrada contra saída/fonte de alimentação (sobretensão 
transiente: máx. 13,5 kV)

Configuração fixa (modelo 
P411xxD1)

Até 3600 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de 
poluição 2, entrada contra saída/fonte de alimentação (sobretensão 
transiente: máx. 20 kV)

Tensão de isolação nominal 
conforme EN 50124-1

Chaveamento calibrado Até 2200 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de 
poluição 2, entrada contra saída/fonte de alimentação

Configuração fixa Até 3000 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de 
poluição 2, entrada contra saída/fonte de alimentação

Proteção contra choque elétrico Chaveamento calibrado Separação protetora conforme EN 61140 através de isolação 
reforçada conforme EN 61010-1. Tensões de trabalho com categoria 
de sobretensão III e grau de poluição 2: 
– até 1100 V CA/CC de entrada contra saída/fonte de alimentação 
– até 300 V CA/CC através de saída e fonte de alimentação

Configuração fixa (modelo 
P411xxD1)

Separação protetora conforme EN 61140 por isolação reforçada 
conforme EN 61010-1. Tensões de trabalho com categoria de 
sobretensão III e grau de poluição 2: 
– até 1800 V CA/CC de entrada contra saída/fonte de alimentação 
– até 300 V CA/CC através de saída e fonte de alimentação

Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome medidas para evitar contato acidental e 
certifique-se de que existe distância suficiente para isolação entre os dispositivos adjacentes.

Tensão nominal 
conforme a UL 347

P410 ... : 2200 V CA (45 ... 65 Hz) / CC

P411 ... : 3600 V CA (45 ... 65 Hz) / CC

Impedância da entrada: < 50 µA

BIL (resistência nominal a raios): 30 kV

Categoria de sobretensão OV3

Grau de poluição PD2

Não contém componentes que necessitem de manutenção. Use somente cabos de cobre.

Normas e aprovações

EMV5) Norma da família de produtos: EN 61326

Emissão de interferências: Classe B

Imunidade a interferências: Aplicações industriais

UL Listado conforme UL 347 E356768

Resistência mecânica IEC 61373

Conformidade RoHS Conforme diretiva 2011/65/UE

Especificações

VariTrans P 41000
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Outros dados

MTBF6) Aprox. 96 anos

Temperatura ambiente7) Operação: -10 ... +70 °C

Transporte e armazenagem: -40 ... +85 °C

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

Design Invólucro modular Largura do invólucro D1: 22,5 mm com terminais com parafuso

Ver desenhos dimensionais para outras medições.

Conexão Terminais com parafuso M3.5 com travas autoliberáveis

Seção transversal do condutor máx. 1 x 4 mm2 sólido ou 1 x 2,5 mm2 múltiplo com ponteira,

Mín. 1 x 0,5 mm2 sólido ou múltiplo com ponteira

Torque de aperto 0,6 Nm

Nível de proteção Invólucro: IP40, terminais: IP20

Montagem Com montagem por encaixe para trilhos DIN de 35 mm conforme EN 60715

Peso Aprox. 180 g

1) Tensão de entrada de até 500 mV com monitoramento de shunt mediante solicitação
2) Razão de rejeição em modo comum = Ganho de tensão diferencial / Ganho de tensão em modo comum
3) Razão de rejeição de transientes em modo comum = Ganho CC diferencial / Ganho de valor de pico de transientes em modo comum
4) Temperatura de referência para especificações TC = 23 °C, TC média
5) São possíveis ligeiros desvios enquanto houver interferência
6)  Tempo médio entre falhas – MTBF – conforme EN 61709 (SN 29500)  

Condições prévias: operação estacionária em salas com boa manutenção, temperatura ambiente média de 40 °C,  
sem ventilação, operação contínua

7) Faixa de temperatura de operação estendida -25 ... +85 °C mediante solicitação
8)  Áreas de operação fechadas, protegidas contra condições climáticas. Precipitação de água ou induzida pelo vento (chuva, neve, granizo, etc.) excluída
9)  Uma pressão do ar menor reduz as tensões de trabalho admissíveis.

Especificações

Transdutores para Alta Tensão
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Fonte de alimentação 20 … 253 V CA/CC

V > 500 mV

V ≤ 500 mV Saída V/I
Z 15 VC 1 nF

1 nF

10 nF

Z* +

–36 V

Z* 
36 V 

150 V

Entrada 
≤ 10 V 
> 10 V

Medição de corrente via resistor shunt

VariTrans P 41159 D1

Controlador

±60 mV 4 … 20 mA

20 … 253 V CA/CC
M

3600 V CC

Diagrama de Blocos

Aplicação típica

VariTrans P 41000
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Montagem por encaixe em trilho DIN de 35 mm  
conforme EN 60715

22,5 mm 118 mm

Desenho Dimensional e Atribuições dos Terminais, Tipo D1

Atribuições dos terminais
 
5 Entrada +  Tensão (> 0,5 V ... 100 V)
6 Entrada +  Tensão (50 ... 500 mV)
7 Entrada –  
 
11 Fonte de alimentação CA/CC
12 Fonte de alimentação CA/CC
 
13 Saída  + Corrente
14 Saída  + Tensão
15 Saída  – Corrente
16 Saída  – Tensão 

 
 
Terminais com parafuso M3.5 com travas autoliberáveis
Seção transversal do condutor máx. 1 x 4 mm2 
sólido ou 1 x 2,5 mm2 múltiplo com ponteira, 
mín. 1 x 0,5 mm2 sólido ou múltiplo com ponteira
 
 
Para saída de tensão, coloque o jumper  
ao longo dos terminais 13 e 14.
Não utilize um jumper para saída de corrente  
(remova o jumper pré-instalado).

Transdutores para Alta Tensão
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A Tarefa
Em sistemas de alta tensão, os sinais 
de tensão unipolares ou bipolares que 
vão desde 100 V a 3600 V têm de ser 
isolados galvanicamente e converti-
dos para sinais de saída standard de 
±20 mA, ±10 V ou 4 ... 20 mA.

Os Problemas
Em caso de isolação insuficiente, altas 
tensões e condições ambientais  
adversas pode sobrecarregar a 
isolação galvânica. Isso pode resul-
tar em valores de medição falsos ou 
mesmo lesões pessoais ou danos no 
equipamento. Esses riscos têm de ser 
eliminados com segurança e a longo 
prazo através de transdutores para 
alta tensão adequados.

A Solução
Os transdutores para alta tensão 
VariTrans P 42000 foram concebidos 
especialmente para medições de altas 
tensões até 3600 V CA/CC. Eles isolam 
de forma confiável os altos potenciais 
no circuito de entrada. 
As distâncias de separação foram con-
cebidas para suportar tensões perma-
nentes até 3600 V CA/CC e transientes 
rápidos até 20 kV. A proteção contra 
choque elétrico é obtida através da se-
paração protetora conforme EN 61140 
entre entrada e saída e a fonte de 
alimentação.

O Invólucro
Um novo invólucro com 67,5 mm de 
largura é usado para os transdutores 
para alta tensão VariTrans P 42000. 
Para tensões de medição até 2200 V 
pode ser usado um invólucro mais 
compacto com 45 mm de largura. É 
encaixado em um trilho DIN stan-
dard. Os painéis frontais dos modelos 
ajustáveis fornecem um interruptor 
rotativo para selecionar as faixas.

As Vantagens
Os VariTrans P 42000 estão disponí-
veis para qualquer tensão de entrada 
desde ±100 V a ±3600 V. Os sinais uni-
polares e bipolares (standard) estão 
disponíveis na saída: ±20 mA, ±10 V e 
4 … 20 mA. 
16 combinações de sinal de entrada/
saída podem ser selecionadas facil-
mente com o interruptor rotativo na 
frente do dispositivo. Não é neces-
sário um ajuste complicado no local 
com chave de parafusos, calibrador e 
multímetro. São evitados problemas 
de desvio devido a componentes 
de corte instáveis, por ex., potenciô-
metros. Graças à fácil escalabilidade 
da seleção de faixa, os dispositivos 
podem ser facilmente personalizados 
para soluções individuais do cliente. 
Até 16 combinações de sinal persona-
lizadas podem ser implementadas em 
um dispositivo e perfeitamente confi-
guradas para a respectiva aplicação.

A fonte de alimentação de faixa ampla 
VariPower  
de 20 a 253 V CA/CC integrada oferece 
máxima flexibilidade. Isso garante 
uma operação livre de problemas 
com tensões alternadas ou diretas em 
qualquer parte do mundo e fornece 
máxima segurança mesmo em redes 
de fontes de alimentação instáveis.  
A instalação também é segura e fácil. 
É praticamente impossível conectar 
incorretamente a tensão de alimenta-
ção. São evitados tempos de parada 
dispendiosos e trabalhos de reparo 
durante o comissionamento. 
O encapsulamento a vácuo proporcio-
na máxima proteção contra influên-
cias ambientais agressivas, choques 
e vibrações e garante que a elevada 
força disruptiva necessárias para ten-
sões de trabalho até  
3600 V CA/CC é mantida a longo pra-
zo. O sistema de isolação cumpre os 
requisitos de segurança da EN 61010-1 
e EN 50124-1 (Aplicações ferroviárias: 
Coordenação de isolamento).

VariTrans P 42000
Transdutor universal para alta tensão.  
Tensões de entrada até Vin = ±3600 V.

VariTrans P 42000
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A Tecnologia
Nesta série, a Knick confia na tecnolo-
gia TransShield recentemente desen-
volvida que, comparada com designs 
convencionais, permite transformado-
res de alta tensão muito compactos 
com baixa fuga. Graças à economia de 
espaço resultante, um invólucro mo-
dular com apenas 67,5 mm de largura 
é suficiente para tensões de entrada 
até 3600 V CA/CC.
 
Para garantir as capacidades de isola-
ção especificadas, 100% dos dispositi-
vos são sujeitos a testes de rotina com 
15 kV CA (modelos com faixa fixa) ou 
10 kV CA (modelos chaveáveis). 
O design do circuito e a construção 
do dispositivo garantem excelentes 
características de transmissão, que 
se refletem na estabilidade de ponto 
zero, linearidade, estabilidade a longo 
prazo, resposta de frequência e imuni-
dade a interferências. A alta frequên-
cia de corte garante uma conversão 
de sinal livre de distorção. O sinal de 
saída segue as rápidas alterações no 
sinal de entrada quase sem atraso.

 – Transdutores universais  
para alta tensão
para converter tensões de entrada 
até 3600 V CA/CC para sinais de 
saída impressionantes de ±20 mA, 
±10 V ou 4 ... 20 mA

 – Nova tecnologia TransShield
permite invólucros modulares 
extremamente compactos

 – Tensões de trabalho até  
3600 V CA/CC 

 – Proteção contra 
choque elétrico
com separação protetora  
até 1800 V CA/CC  
conforme EN 61140

 – Tensões de teste até 15 kV CA 

 – Excelentes  
propriedades de transmissão: 
– Erro de ganho < 0,3 %
–  Frequência de corte de 5 kHz  

(filtro passa-baixas / frequência de 
corte menor mediante solicitação)

– Tempo de subida T90 aprox. 110 µs 

 – Precisão máxima

 – Notável flexibilidade  
fornecida por
–  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 faixa 
ampla  
de 20 V a 253 V CA/CC

 – Funcionamento confiável
mesmo com fonte de alimentação 
instável 

 – Sem danos
em caso de conexão de  
alimentação errada

 – Modelos chaveáveis
minimizam as variantes de dispositi-
vos necessárias  
e economizam custos de estoque

 – Robusto
graças ao encapsulamento a vácuo

 – Adequado para sistemas 
ferroviários CC 
até 3000 V CC

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

 – 5 anos de garantia

Fatos e Características

Garantia de  
5 anos

Transdutores para Alta Tensão
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Linha de Produtos

Dispositivos Entrada Saída 
Tensão de 
trabalho Tensão de teste Nº p/ pedido

VariTrans P 42000 
Entrada e saída ajustáveis

±800 / ±1000 /  
±1500 / ±2000 V,  
chaveamento calibrado

±10 V, ±20 mA  
e 4 ... 20 mA,  
chaveamento calibrado

≤ 2,2 kV CA/CC 10 kV CA P 42000 D2

±400 / ±600 / ±800 /  
±1000 / ±1200 V;  
chaveamento calibrado

±10 V, ±20 mA  
e 4 ... 20 mA,  
chaveamento calibrado

≤ 2,2 kV CA/CC 10 kV CA P 42000 D3

±1400 / ±1600 / ±1800 
±2000 / ±2200 V; 
chaveamento calibrado

±10 V, ±20 mA  
e 4 ... 20 mA,  
chaveáveis

≤ 2,2 kV CA/CC 10 kV CA P 42001 D3

VariTrans P 42000 
ajustado aos requisitos do cliente

±100 V ... ±2200 V; 
1 a 16 faixas calibradas 
chaveadas de acordo 
com os requisitos do 
cliente1)

±10 V, ±20 mA  
e 4 ... 20 mA 
uma ou mais faixas de 
acordo com os 
requisitos do cliente1)

≤ 2,2 kV CA/CC 10 kV CA P 42000 D2-nnnn

±100 V ... ±2200 V; 
1 a 16 faixas calibradas 
chaveadas de acordo 
com os requisitos do 
cliente1)

±10 V, ±20 mA  
e 4 ... ±20 mA,  
uma ou mais faixas de 
acordo com os 
requisitos do cliente1)

≤ 2,2 kV CA/CC 10 kV CA P 42000 D3-nnnn

±100 V ... ±3600 V,  
configuração fixa, de 
acordo com os 
requisitos do cliente1)

±10 V, ±20 mA   
ou 4 ... 20 mA, 
configuração fixa, de 
acordo com os 
requisitos do cliente1)

≤ 3,6 kV CA/CC 15 kV CA P 42100 D3-nnnn

“Relatório de Teste Específico” incluso no fornecimento

Fonte de alimentação

20 … 253 V CA/CC

1) Especifique a configuração desejada no pedido

VariTrans P 42000
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Especificações

Entrada

Entradas P 42000 D2 ±800 V, ±1000 V, ±1500 V, ±2000 V;  
chaveamento calibrado, valor de fábrica: ±2000 V

P 42000 D3 ±400 V, ±600 V, ±800 V, ±1000 V, ±1200 V;  
chaveamento calibrado, valor de fábrica: ±1200 V

P 42001 D3 ±1400 V, ±1600 V, ±1800 V, ±2000 V, ±2200 V;  
chaveamento calibrado, valor de fábrica: ±2200 V

P 42000 D2-nnnn ±100 V ... ±2200 V, 1 a 16 faixas de acordo com os requisitos  
do cliente, chaveamento calibrado

P 42000 D3-nnnn ±100 V ... ±2200 V, 1 a 16 faixas de acordo com os requisitos  
do cliente, chaveamento calibrado

P 42100 D3-nnnn ±100 V ... ±3600 V, configuração fixa,  
de acordo com os requisitos do cliente

Resistência de entrada P 42000 D2 7,2 MΩ
P 42000 D3 7,2 MΩ
P 42001 D3 14 MΩ

P 42000 Dx-nnnn 100 ... 900 V CC 3,6 MΩ
400 ... 1400 V CC 7,2 MΩ
1000 ... 2200 V CC 14 MΩ

Capacitância da entrada < 10 pF

Capacidade de sobrecarga P 42000 D2 20% da escala total, máx. ±2400 V

P 42x00 D3 20% da escala total, máx. ±3900 V

Saída

Saída P 42000 D2 ±20 mA, ±10 V e 4 ... 20 mA chaveamento calibr., valor de fábrica: ±10 V
P 42000 D3 ±20 mA, ±10 V e 4 ... 20 mA chaveamento calibr., valor de fábrica: ±10 V
P 42001 D3 ±20 mA, ±10 V e 4 ... 20 mA chaveamento calibr., valor de fábrica: ±10 V

P 42000 D2-nnnn ±20 mA, ±10 V e/ou 4 ... 5 mA, chaveamento calibrado
P 42000 D3-nnnn ±20 mA, ±10 V e/ou 4 ... 5 mA, chaveamento calibrado
P 42100 D3-nnnn ±20 mA, ±10 V ou 4 ... 20 mA; configuração fixa, de acordo com os 

requisitos do cliente

Deslocamento Até ±150% por defeito

Carregar Com corrente de saída ≤ 12 V (600 Ω a 20 mA)
Com tensão de saída ≤ 10 mA (1000 Ω a 10 V)

Offset 20 µA ou 10 mV

Flutuação residual < 10 mVrms

Comportamento de 
transmissão

Erro de ganho < 0,3 % valor med.

Frequência de corte (–3 dB) 5 kHz valor de fábrica opcional: 10 Hz

Tempo de resposta T90 Aprox. 110 µs

Coeficiente de temperatura1) < 0,01 %/K da escala total

Transdutores para Alta Tensão
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Fonte de alimentação

Fonte de alimentação 20 ... 253 V CA/CC CA 48 ... 62 Hz, aprox. 2 VA; máx. aprox. 1,2 W

Isolação

Isolação galvânica Isolação de 3 portas entre entra, saída e fonte de alimentação

Tensão de teste Chaveamento calibrado Entrada de 10 kV CA contra saída e fonte de alimentação

Configuração fixa 
(modelo P42100D3-nnnn) 

Entrada de 15 kV CA contra saída e fonte de alimentação

Todos os modelos Saída de 4 kV CA contra fonte de alimentação

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

Chaveamento calibrado Até 2200 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2. 
Entrada contra saída/fonte de alimentação (sobretensão transiente: 13,5 
kV)

Configuração fixa 
(modelo P42100D3-nnnn)

Até 3600 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2. 
Entrada contra saída/fonte de alimentação (sobretensão transiente: 20 
kV)

Tensão de isolação nominal 
conforme EN 50124-1

Chaveamento calibrado Até 2200 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2. 
Entrada contra saída/fonte de alimentação

Configuração fixa 
(modelo P42100D3-nnnn)

Até 3000 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2. 
Entrada contra saída/fonte de alimentação

Proteção contra choque elétrico Chaveamento calibrado Separação protetora conforme EN 61140 por isolação reforçada 
conforme EN 61010-1. Tensões de trabalho com categoria de 
sobretensão III e grau de poluição 2: 
– entrada de até 1100 V CA/CC contra saída/fonte de alimentação
– entrada de até 300 V CA/CC através da saída e fonte de alimentação

Configuração fixa 
(modelo P42100D3-nnnn)

Separação protetora conforme EN 61140 por isolação reforçada 
conforme EN 61010-1. Tensões de trabalho com categoria de 
sobretensão III e grau de poluição 2: 
– entrada de até 1800 V CA/CC contra saída/fonte de alimentação
– entrada de até 300 V CA/CC através da saída e fonte de alimentação

Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome medidas para evitar contato acidental e 
certifique-se de que existe distância suficiente para isolação entre os dispositivos adjacentes.

Tensão nominal P 420... 2200 V CA (45 ... 65 Hz) / CC

conf. UL 347 P 42100... 3600 V CA (45 ... 65 Hz) / CC

Impedância da entrada > 1 MΩ (1 VA)

BIL (resistência nominal a raios): 30 kV

Categoria de sobretensão OV3

Grau de poluição PD2

Não contém componentes que necessitem de manutenção. Use somente cabos de cobre.

Normas e aprovações

EMV2) Norma da família de 
produtos:

EN 61326

Emissão de interferências: Classe B
Imunidade a interferências: Aplicações industriais

UL Listado conforme UL 347
E356768

VariTrans P 42000
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Resistência mecânica IEC 61373

Conformidade RoHS Conforme diretiva 2011/65/
UE

Outros dados

MTBF3) Aprox. 96 anos

Temperatura ambiente4) Operação: -10 … +70 °C
Transporte e armazenagem: -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 Invólucro modular com 
terminais com parafuso

Largura do invólucro D2: 45 mm  
Largura do invólucro D3: 67,5 mm 
Ver desenhos dimensionais para outras medições.

Conexão Terminais com parafuso M3.5 com travas autoliberáveis 
Seção transversal do condutor máx. 1 x 4 mm2 sólido ou 1 x 2,5 mm2 múltiplo com ponteira, 
mín. 1 x 0,5 mm2 sólido ou múltiplo com ponteira

Torque de aperto 0,6 Nm

Nível de proteção Invólucro: IP40, terminais: IP20

Montagem Com montagem por encaixe para trilhos DIN de 35 mm conforme EN 60715

Peso D2: aprox. 350 g

D3: aprox. 500 g

1) Temperatura de referência para especificações TC = 23 °C, TC média
2) São possíveis ligeiros desvios enquanto houver interferência.
3)  Tempo médio entre falhas – MTBF – conforme EN 61709 (SN 29500)  

Condições prévias: operação estacionária em salas com boa manutenção, temperatura ambiente média de 40 °C, sem ventilação, operação contínua
4) Faixa de temperatura estendida de -25 … +85 °C mediante solicitação
5) Áreas de operação fechadas, protegidas contra condições climáticas. Precipitação de água ou induzida pelo vento (chuva, neve, granizo, etc.) excluída
6) Uma pressão do ar menor reduz as tensões de trabalho admissíveis.

Saída V/I

+

–

Entrada de  
tensão

Z 15 VC 1 nF
+

–

10 pF

Fonte de alimentação 20 … 253 V CA/CC

Diagrama de Blocos

Transdutores para Alta Tensão
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Aplicação típica

Controlador

4 … 20 mA

20 … 253 V CA/CC

VariTrans P 42100 D3

3600 V CC

M

Medição direta de tensões de alimentação

90
 m

m

Montagem por encaixe em trilho DIN de 35 mm  
conforme EN 60715

45 mm

Atribuições dos terminais
 
11 Entrada +  Tensão
15 Entrada –  Tensão
16 Não usar
 
19 Fonte de alimentação CA/CC
20 Fonte de alimentação CA/CC
 
25 Saída  + Corrente
26 Saída  + Tensão
27 Saída  – Corrente
28 Saída  – Tensão

118 mm

 
 
Terminais com parafuso M3.5 com travas autoliberá-
veis
Seção transversal do condutor máx. 1 x 4 mm2 
sólido ou 1 x 2,5 mm2 múltiplo com ponteira, 
mín. 1 x 0,5 mm2 sólido ou múltiplo com ponteira
 
Para saída de tensão, coloque o jumper  
ao longo dos terminais 25 e 26.
Não utilize um jumper para saída de corrente  
(remova o jumper pré-instalado).

Desenho Dimensional e Atribuições dos Terminais, Tipo D2

VariTrans P 42000
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27 28

15 23

17

90
 m

m

Montagem por encaixe em trilho DIN de 35 mm  
conforme EN 60715

67,5 mm

Atribuições dos terminais
 
15 Entrada –  Tensão
23 Entrada +  Tensão (≤3600 V)
 
27 Fonte de alimentação CA/CC
28 Fonte de alimentação CA/CC
 
37 Saída  + Corrente
38 Saída  + Tensão
39 Saída  – Corrente
40 Saída  – Tensão 

118 mm

 
 
Terminais com parafuso M3.5 com travas autoliberáveis
Seção transversal do condutor máx. 1 x 4 mm2 
sólido ou 1 x 2,5 mm2 múltiplo com ponteira, 
mín. 1 x 0,5 mm2 sólido ou múltiplo com ponteira
 
Para saída de tensão, coloque o jumper  
ao longo dos terminais 37 e 38.
Não utilize um jumper para saída de corrente  
(remova o jumper pré-instalado).

Desenho Dimensional e Atribuições dos Terminais, Tipo D3

Transdutores para Alta Tensão



18

A Tarefa
Em sistemas de alta tensão, as 
correntes unipolares e bipolares que 
vão desde 100 mA a 5 A têm de ser 
isoladas galvanicamente e converti-
das para sinais de saída standard de 
±20 mA, ±10 V ou 4 ... 20 mA.

Os Problemas
Em caso de isolação insuficiente, 
altas tensões e condições ambien-
tais adversas pode sobrecarregar a 
isolação galvânica. Isso pode resultar 
em valores de medição falsos ou 
mesmo lesões pessoais ou danos no 
equipamento. Esses riscos têm de ser 
eliminados com segurança e a longo 
prazo através de transdutores para 
alta tensão adequados.

A Solução
Os transdutores para alta tensão Va-
riTrans P 43000 foram concebidos es-
pecialmente para medições diretas de 
correntes até 5 A CA/CC. Eles isolam 
de forma confiável os altos potenciais 
no circuito de entrada. 
 
As distâncias de separação foram con-
cebidas para suportar tensões perma-
nentes até 3600 V CA/CC e transientes 
rápidos até 20 kV. A proteção contra 
choque elétrico é obtida através da se-
paração protetora conforme EN 61140 
entre entrada e saída e a fonte de 
alimentação.

O Invólucro
Um novo invólucro com 45 mm de 
largura é usado para os transdutores 
para alta tensão VariTrans P 43000. É 
encaixado em um trilho DIN standard.  
Os painéis frontais dos modelos 
ajustáveis fornecem um interruptor 
rotativo para selecionar as faixas.

As Vantagens
Os VariTrans P 43000 estão disponíveis 
para qualquer corrente de entrada 
desde ±100 mA a ±5 A. Os sinais uni-
polares e bipolares (standard) estão 
disponíveis na saída: ±20 mA, ±10 V e 
4 … 20 mA.  
16 combinações de sinal de entrada/
saída podem ser selecionadas facil-
mente com o interruptor rotativo na 
frente do dispositivo. Não é neces-
sário um ajuste complicado no local 
com chave de parafusos, calibrador e 
multímetro. São evitados problemas 
de desvio devido a componentes 
de corte instáveis, por ex., potenciô-
metros. Graças à fácil escalabilidade 
da seleção de faixa, os dispositivos 
podem ser facilmente personalizados 
para soluções individuais do cliente. 
Até 16 combinações de sinal persona-
lizadas podem ser implementadas em 
um dispositivo e perfeitamente confi-
guradas para a respectiva aplicação.

A fonte de alimentação de faixa ampla 
VariPower  
de 20 a 253 V CA/CC integrada oferece 
máxima flexibilidade. Isso garante 
uma operação livre de problemas 
com tensões alternadas ou diretas em 
qualquer parte do mundo e fornece 
máxima segurança mesmo em redes 
de fontes de alimentação instáveis. A 
instalação também é segura e fácil. 
É praticamente impossível conectar 
incorretamente a tensão de alimenta-
ção. São evitados tempos de parada 
dispendiosos e trabalhos de reparo 
durante o comissionamento.

O encapsulamento a vácuo proporcio-
na máxima proteção contra influên-
cias ambientais agressivas, choques 
e vibrações e garante que a elevada 
força disruptiva necessárias para 
tensões de trabalho até 3600 V CA/CC 
é mantida a longo prazo. O sistema de 
isolação cumpre os requisitos de se-
gurança da EN 61010-1 e EN 50124-1 
(Aplicações ferroviárias: Coordenação 
de isolamento).

VariTrans P 43000
Transdutor universal para alta tensão. 
Correntes de entrada até Iin = 5 A.

VariTrans P 43000
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A Tecnologia
Nesta série, a Knick confia na tec-
nologia TransShield recentemente 
desenvolvida que, comparada com 
designs convencionais, permite 
transformadores de alta tensão muito 
compactos com baixa fuga. Graças 
à economia de espaço resultante, 
um invólucro modular com apenas 
45 mm de largura é suficiente para 
correntes de entrada até 5 A CA/CC. 
Outra grande vantagem oferecida por 
essa tecnologia: As altas sobretensões 
transientes (interferência de modo co-
mum) são isoladas de forma confiável 
e quase não causam erros de medição 
na saída.

Para garantir as capacidades de isola-
ção especificadas, 100% dos dispositi-
vos são sujeitos a testes de rotina com 
15 kV CA (modelos com faixa fixa) ou 
10 kV CA (modelos chaveáveis).

O design do circuito e a construção 
do dispositivo garantem excelentes 
características de transmissão, que 
se refletem na estabilidade de ponto 
zero, linearidade, estabilidade a longo 
prazo, resposta de frequência e imuni-
dade a interferências. A alta frequên-
cia de corte garante uma conversão 
de sinal livre de distorção. O sinal de 
saída segue as rápidas alterações no 
sinal de entrada quase sem atraso.

Fatos e Características

 – Transdutores universais  
para alta tensão 
para converter correntes de entrada 
até 5 A para sinais de saída impres-
sionantes de ±20 mA, ±10 V ou 4 ... 
20 mA

 – Nova tecnologia TransShield
permite invólucros modulares 
extremamente compactos

 – Tensões de trabalho até  
3600 V CA/CC

 – Proteção contra 
choque elétrico
com separação protetora  
até 1800 V CA/CC  
conforme EN 61140

 – Tensões de teste até  
15 kV CA 

 – Excelentes  
propriedades de transmissão: 
– Erro de ganho < 0,3 %
–  Frequência de corte de 5 kHz  

(filtro passa-baixas / frequência de 
corte menor mediante solicitação)

– Tempo de subida T90 aprox. 110 
µs

 – Notável flexibilidade  
fornecida por
–  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 faixa 
ampla  
de 20 V a 253 V CA/CC

 – Funcionamento confiável
mesmo com fonte de alimentação 
instável

 – Sem danos
em caso de conexão de  
alimentação errada

 – Modelos chaveáveis
minimizam as variantes de dispositi-
vos necessárias  
e economizam custos de estoque

 – Robusto
graças ao encapsulamento a vácuo

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

 – 5 anos de garantia

Garantia de  
5 anos

Transdutores para Alta Tensão



Especificações

Entrada

Entradas P 43000 D2 ±1 A, ±1,5 A, ±2 A, ±3 A, ±5 A, chaveamento calibrado,  
valor de fábrica: ±5 A

P 43000 D2-nnnn ±0,1 A ... ±5 A, 1 a 16 faixas de acordo com os requisitos do cliente, 
chaveamento calibrado

P 43100 D2-nnnn 0,1 A ... 5 A, unipolar/bipolar; configuração fixa de acordo com os requisitos 
do cliente

Resistência de entrada < 0,6 Ω

Capacitância da entrada Aprox. 1 nF

Capacidade de sobrecarga 20% da escala total

Saída

Saída P 43000 D2 20 mA, 10 V unipolar/bipolar e 4 ... 20 mA; chaveamento calibrado,  
valor de fábrica: ±10 V

P 43000 D2-nnnn 20 mA, 10 V unipolar/bipolar e/ou 4 ... 20 mA, chaveamento calibrado,  
de com os requisitos do cliente

P 43100 D2-nnnn 20 mA, 10 V unipolar/bipolar ou 4 ... 20 mA; configuração fixa,  
de com os requisitos do cliente

Deslocamento Até ±150% por defeito

Carregar Com corrente de saída ≤ 12 V (600 Ω a 20 mA)
Com tensão de saída ≤ 10 mA (1000 Ω a 10 V)

Offset 20 µA ou 10 mV

Flutuação residual < 10 mVrms

Comportamento de transmissão

Erro de ganho < 0,3 % valor med.

Frequência de corte (–3 dB) Aprox. 5 kHz; valor de fábrica opcional: 10 Hz

Razão de rejeição em modo 
comum

CMRR1) CC: aprox. 160 dB
CA 50 Hz: aprox. 120 dB

Coeficiente de temperatura2) < 0,005%/K da escala total

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação 20 … 253 V CA/CC AC 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA; máx. aprox. 1,2 W

Linha de Produtos

Dispositivos Entrada Saída Tensão de trabalho Tensão de teste Nº p/ pedido

VariTrans P 43000 
Entrada e saída ajustáveis

±1 / ±1,5 / ±2 / ±3 / 
±5 A, chaveamento 
calibrado

±10 V, ±20 mA  
e 4 ... 20 mA,  
chaveamento 
calibrado

≤ 2,2 kV CA/CC 10 kV CA P 43000 D2

VariTrans P 43000 
ajustado aos requisitos do cliente

±0,1 A ... ±5 A 
1 a 16 faixas 
calibradas chaveadas 
de acordo com os 
requisitos do cliente1)

±10 V, ±20 mA,   
4 ... 20 mA, uma ou 
mais faixas  
de acordo com os 
requisitos do cliente1)

≤ 2,2 kV CA/CC 10 kV CA P 43000 D2-nnnn

±0,1 A ... ± 5 A, 
configuração fixa, de 
com os requisitos do 
cliente1)

±10 V, ±20 mA,   
4 ... 20 mA, 
configuração fixa, de 
acordo com os 
requisitos do cliente1)

≤ 3,6 kV CA/CC 15 kV CA P 43100 D2-nnnn

Fonte de alimentação

20 ... 253 V CA/CC

1) Especifique a configuração desejada no pedido
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Isolação

Isolação galvânica Isolação de 3 portas entre entra, saída e fonte de alimentação

Tensão de teste Chaveamento calibrado Entrada de 10 kV CA contra saída e fonte de alimentação
Configuração fixa  
(modelo P43100D2-
nnnn)

Entrada de 15 kV CA contra saída e fonte de alimentação

Todos os modelos Saída de 4 kV CA contra fonte de alimentação

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

Chaveamento calibrado Até 2200 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2. 
Entrada contra saída/fonte de alimentação (sobretensão transiente: 13,5 kV)

Configuração fixa  
(modelo P43100D2-
nnnn) 

Até 3600 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2. 
Entrada contra saída/fonte de alimentação (sobretensão transiente: 20 kV)

Tensão de isolação nominal 
conforme EN 50124-1

Chaveamento calibrado Até 2200 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2. 
Entrada contra saída/fonte de alimentação

Configuração fixa 
(modelo P43100D2-
nnnn)

Até 3000 V CA/CC com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2. 
Entrada contra saída/fonte de alimentação

Proteção contra choque elétrico Chaveamento calibrado Separação protetora conforme EN 61140 por isolação reforçada conforme 
EN 61010-1. Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III e grau de 
poluição 2:
– entrada de até 1100 V CA/CC contra saída/fonte de alimentação
– entrada de até 300 V CA/CC através da saída e fonte de alimentação

Configuração fixa  
(modelo P43100D2-
nnnn) 

Separação protetora conforme EN 61140 por isolação reforçada conforme 
EN 61010-1. Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III e grau de 
poluição 2:
– entrada de até 1800 V CA/CC contra saída/fonte de alimentação
– entrada de até 300 V CA/CC através da saída e fonte de alimentação

Para aplicações com altas tensões de trabalho, tome medidas para evitar contato acidental e 
certifique-se de que existe distância suficiente para isolação entre os dispositivos adjacentes.

Normas e aprovações

EMV3) Norma da família de 
produtos: 

EN 61326

Emissão de 
interferências: 

Classe B

Imunidade a 
interferências: 

Aplicações industriais

Outros dados

MTBF4) Aprox. 96 anos

Temperatura ambiente5) Operação: -10 ... +70 °C
Transporte e 
armazenagem: 

-40 ... +85 °C

Design Alojamento modular 
com terminais com 
parafuso 

Largura do invólucro D2: 45,0 mm

Ver desenhos dimensionais para outras medições.

Nível de proteção Invólucro: IP40 Terminais: IP20

Montagem Com montagem por encaixe para trilhos DIN de 35 mm conforme EN 60715

Peso Aprox. 350 g

1) Razão de rejeição em modo comum = Ganho de tensão diferencial / Ganho de tensão em modo comum 
2) Temperatura de referência para especificações TC = 23 °C, a TC média é especificada
3) São possíveis ligeiros desvios enquanto houver interferência.
4)  Tempo médio entre falhas – MTBF – conforme EN 61709 (SN 29500)  

Condições prévias: operação estacionária em salas com boa manutenção, temperatura ambiente média de 40 °C, sem ventilação, operação contínua
5) Faixa de temperatura estendida –25 ... +85 °C mediante solicitação

Especificações
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Transdutores para Alta Tensão
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Saída V/I

+

–

Entrada de cor-
rente

Z 15 VC 1 nF

+

–

Fonte de alimentação 20 … 253 V CA/CC

–
≤ 5 A
≤ 2 A

Diagrama de Blocos

Aplicação típica

Medição direta com alto potencial de entrada

VariTrans P 43100 D2

Controlador

4 … 20 mA

20 … 253 V CA/CC

3600 V

Carregar

5 A

VariTrans P 43000
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Desenho Dimensional e Atribuições dos terminais

90
 m

m

Montagem por encaixe em trilho DIN de 35 mm  
conforme EN 60715

45 mm 118 mm

Atribuições dos terminais
 
13 n/c
14 Entrada +  Corrente
15  Entrada –  Corrente (≤5 A)
16  Entrada –  Corrente (≤2 A)
 
19 Fonte de alimentação CA/CC
20 Fonte de alimentação CA/CC
 
25 Saída  + Corrente
26 Saída  + Tensão
27 Saída  – Corrente
28 Saída  – Tensão

 
 
Terminais com parafuso M3.5 com travas autoliberáveis
Seção transversal do condutor máx. 1 x 4 mm2 
sólido ou 1 x 2,5 mm2 múltiplo com ponteira,  
mín. 1 x 0,5 mm2 sólido ou múltiplo com ponteira 
 
 
 
Para saída de tensão, coloque o jumper  
ao longo dos terminais 25 e 26.
Não utilize um jumper para saída de corrente  
(remova o jumper pré-instalado).

Transdutores para Alta Tensão



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

Tecnologia de interface
 – Transdutores para  

Aplicações Ferroviárias

 – Transdutores para Alta Tensão

 – Condicionadores de Sinais  
Universais Isolados

 – Condicionadores de Sinais  
Convencionais Isolados

 – Transmissores de Temperatura

 – Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

 – Transdutores para Aplicações 
Shunt

 – Fontes de Alimentação Repetido-
ras

 – Transmissor Universal
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