
48  |   

ProLine
Tecnologia de Interface

IsoAmp PWR A 20100 

A Tarefa
Alimentação flexível e segura de 
transmissores a 2 fios através de ma-
lhas de corrente de 4 … 20 mA com 
trans missão simultânea de protocolos 
de dados para transmissores inteligen-
tes / comunicação HART. Conversão 
do sinal de saída em 0 … 20 mA ou 
0 … 10 V, se necessário.

Os Problemas
Boas propriedades de isolação combi-
nadas com alta precisão de transmis-
são frequentemente exigem sistemas 
complexos que custam muito e 
ocupam muito espaço.
A isolação galvânica entre a alimen-
tação e o processamento de sinal, 
todavia, é frequentemente indispensá-
vel a fim de eliminar os problemas de 
medição logo de início. Assim as possí-
veis alternativas dentro do orçamento 
são frequentemente limitadas. 

A Solução
A Knick é o primeiro fabricante a for-
necer uma fonte de alimentação repe-
tidora 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 dife-
rente de 4 a 20 mA para a malha de 
corrente, a fonte repetidora disponibi-
liza vários sinais de saída que podem 
ser selecionados por chaves DIP. 
 
Certamente, os sinais HART são trans-
mitidos sem alteração. A largura de 
apenas 6 mm permite também o uso 
da fonte repetidora nos espaços mais 
apertados.

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 repeti-
dora 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 analógi-
co, 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 comunicado-
res HART portáteis.

IsoAmp PWR A 20100 
Fonte de alimentação repetidora em alojamento de 6 mm com sinais de saída 
calibrados comutáveis, transmissão HART e separação protetora.

Fontes de Alimentação Repetidoras
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 – Extremamente estreita
Isolação de 3 portas em alojamento 
modular de 6 mm 

 – Flexível e extremamente precisa
Sinais de saída calibrados chaveá-
veis

 – 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 medi-
do em um só instrumento

 – Separação protetora
até 300 V conforme norma EN 61140

 – Transmissor SMART
(conforme especificações HART)

 – Pentes de conexão cruzada  
para alimentação
Fiação de alimentação instalada 
apenas uma vez para quase qual-
quer quantidade de fontes repeti-
doras paralelas. 

 – 5 anos de garantia

IsoAmp PWR A 20100

Características

Garantia
5 ANOS !
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Linha de Produtos

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  ≤ 10 V (≤ 500 ohms a 20 mA) 
Com tensão de saída  ≤ 1 mA (≥ 10 kohms a 10 V)

Offset Saída de corrente1)  < 30 µA 
Tensão de saída < 30 mV

Onda residual (ripple) na saída < 10 mVeff

Comportamento  
de transmissão

Erro de ganho Saída de corrente  < 0,1 % valor medido 
Saída de tensão  <  0,2 % do valor medido

Tempo de resposta T90 < 2 ms

Comunicação2) 
(saída 4 … 20 mA)

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

 
Alimentação

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

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 N.º de Referência 

Conector múltiplo Dispositivo plugável para alimentar até 41 conexões de alimentação  
de B 10XXX F0 e A 20XXX F0, divisível em duas partes

ZU 0542

Fontes de Alimentação Repetidoras
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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:  EN 61326 
Emissão de interferências   Classe B  
Imunidade a interferências:    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:    0 … +55°C 
Transporte e armazenamento:  -25 … +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 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

1) 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.

IsoAmp PWR A 20100
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Diagrama de Blocos

Alimentação 24 Vcc

Malha de 
corrente

Z 30

+

–

+

–

Z 30
Saída 
0/4 … 20 mA 
0 … 10 V

+ –
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais

Aplicação Típica

Arranjo de terminais 
 
1 Malha de corrente + 
2 Malha de corrente – 
3 Alimentação –  
4 Alimentação + 
5 Saída – 
6 Saída + 
 
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

Fonte de alimentação repetidora 
IsoAmp PWR A 20100

Alimentação
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IsoAmp PWR A 20100

Todas as dimensões em milímetros


