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A Tarefa
Isolação e conversão de sinais conven-
cionais 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 equipa-
mentos. 

O Problema
As normas que governam a execução 
de instalações exigem separação pro-
tetora em conformidade com a norma 
EN 61140. O espaço de instalação res-
tritamente dimensionado em trilhos 
de montagem precisa ser utilizado de 
forma ideal. A logística de compras e  
estocagem exige um produto univer-
sal 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 requi-
sitos 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 peque-
nas 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 implementa-
das com a seleção de faixas calibra-
das – a calibração on-site torna-se 
supérflua.

O Alojamento
O alojamento modular de apenas  
6 mm permite uma alta concentração 
de componentes no gabinete. 
Para reduzir a fiação, a energia de ali-
mentação pode ser fornecida através 
de um conector no trilho de monta-
gem 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 autoaqueci-
mento desses produtos. Isso leva a um 
aumento significativo da confiabili-
dade 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 internacionalmen-
te 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 indispen-
sável para o processamento posterior 
em CLP.

VariTrans A 21000 
Os primeiros condicionadores de sinais classe 6 mm  
com separação protetora e fonte de alimentação de entrada universal. 

Condicionadores de Sinais  
Convencionais Isolados
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 – 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 poten-
cial

 – Custo ideal
Alta exatidão e isolação –  
tensão de teste 2,5 kVca

 – Facilidade de instalação
Conectores trilho DIN de fácil cone-
xão e extremamente eficientes em 
termos de custos para alimentação 
de vários VariTrans A 21000 ou ou-
tros produtos Knick em alojamentos 
de 6 mm.

 – 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 auto-
aquecimento reduzido

 – Alta exatidão e estabilidade  
de temperatura
Erro de ganho de 0,2 % e coeficiente 
de temperatura de 0,01 %/K

 – Seleção de faixas calibradas
sem reajustes complicados

 – Fácil configuração
Chaves DIP acessíveis pelo lado  
de fora

 – Modelos ajustáveis  
ou com faixa fixa

 – Uso internacional
Aprovações UL para os  
Estados Unidos e o Canadá 

 – 5 anos de garantia

VariTrans A 21000

Características

Garantia
5 ANOS !
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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

VariTrans A 21000 P0  
com configuração fixa

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/  

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

Condicionadores de Sinais  
Convencionais Isolados
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Dados de entrada

Entradas 0 … 20 mA 
4 … 20 mA 
0 … 10 V   chaveáveis (default 0 … 20 mA)

Resistência da entrada Entrada de corrente:  queda de tensão < 0,1 V a 20 mA 
Entrada de tensão:  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:  ≤ 10 V (≤ 500 ohms a 20 mA) 
Com tensão de saída:  ≤ 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

Especificações
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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:  0 … +55 °C 
Em 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 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

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

Condicionadores de Sinais  
Convencionais Isolados



  |  41VariTrans A 21000 

+

-

Diagrama de Blocos

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

Entrada 
0/4 … 20 mA 
0 … 10 V Z 30

+

-

+

-

Z 30
Saída 
0/4 … 20 mA 
0 … 10 V

Aplicação Típica

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais

VariTrans A 21000 PO

Alimentação

Sensor com trans-
dutor integrado

VAZÃO

0 … 10 V 0(4) … 20 mA

Controlador

CLP

Arranjo de terminais
 
1 Entrada +
2 Entrada –
5 Saída +
6 Saída –
7 Alimentação  
8 Alimentação  
9 Chave DIP S2
10 Chave DIP S1
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VariTrans A 21000

Todas as dimensões em milímetros


