
1.    Generalidades

Atenção!  
Apenas pessoas treinadas e qualificadas devem instalar os 
isoladores de sinal padrão VariTrans® A 21000. Não conectar 
os dispositivos à fonte de alimentação antes de devidamente 
instalados.
Não mude a faixa de medição durante a operação. 
Observe os códigos e regulamentações nacionais durante a 
instalação e seleção de cabos e linhas de alimentação.
Entre o dispositivo e a linha de alimentação (próximo ao 
dispositivo), é preciso instalar um disjuntor bipolar de fácil 
acesso e claramente identificável pelo operador. A linha de 
alimentação deve ser protegida por um fusível de 20 A máx.

2.    Finalidade do Produto
Os isoladores de sinais padrão VariTrans® Série A 21000 são 
usados para isolação galvânica de 0(4) a 20 mA ou 0 a 10V. 
A separação oferece alta proteção às pessoas e aos equipa-
mentos como, por exemplo, ao conectar entradas e saídas 
analógicas de um CLP. Dependendo do modelo, os sinais de 
entrada e saída são ajustados permanentemente ou pode-se 
selecionar valores calibrados por meio de chaves DIP (ver 
etiqueta de identificação). A operação é sinalizada por um 
LED verde na frente do dispositivo.

3.    Configuração
Retire a folha protetora e ajuste as chaves DIP de acordo com 
a tabela impressa no alojamento (ajuste de fábrica: 0...20 mA 
a 0...20 mA).
Atenção! 
Após terminar a configuração, cubra as chaves DIP com a fita 
autoadesiva de poliimida (fornecida). 

4.    Montagem, Conexão Elétrica
As unidades são encaixadas em trilhos TS 35 e fixadas late-
ralmente por suportes apropriados.  Veja o arranjo de termi-
nais no desenho dimensional .
Bitolas dos condutores: 
Fio único ou par bem trançado de 0,5 ... 2,5 mm2

com terminal de 0,5 ...1,5 mm2.
Torque máximo 0,7 Nm. 

5.     Declarações e Aprovações
Em conformidade com as diretivas da União Europeia 
2004/108/EC “Compatibilidade Eletromagnética” e 
2006/95/EC “Diretiva de Baixa Tensão”.  

Aprovação cULus. 
Aprovação UL 61010-1 e CAN/CSA 22.2 N.° 61010-1 pen-
dentes.

As Declarações de Conformidade da UE são disponibilizadas 
às autoridades responsáveis de acordo com as diretivas men-
cionadas acima no seguinte endereço:

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG
Beuckestraße 22, 14136 Berlin, Germany
Tel: +49 (0)30 - 801 91 - 0
Fax: +49 (0)30 - 801 91 - 200

Para aplicações com altas tensões de trabalho, veja se o 
espaço ou isolação até os instrumentos próximos é suficiente 
e se há proteção contra choques elétricos.

Português 6.    Dados Técnicos
Dados de entrada
Entradas 0 ... 20 mA 1)

, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V
com valores fixos ou seleção de faixa calibrada

Resistência de entrada
        Entrada de corrente

        Entrada de tensão

Queda de tensão ≤ 0,1 V a 20 mA
 (aprox. 350 mV com saída de corrente aberta 
ou falha de alimentação)
Aprox. 100 kΩ

Sobrecarga
        Entrada de corrente
        Entrada de tensão

≤ 100 mA
Limitada a 30 V por diodo supressor
Corrente ininterrupta  máxima admissível: 3 mA

Dados de saída

1)    Ajuste de fábrica
2)    Erro adicional em operação com zero vivo 20 µA ou 10 mV
3)    CT médio na faixa de temperatura de operação especificada 0 ... +55 °C

Saídas 0 ... 20 mA 1)
, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V

com valores fixos ou seleção de faixa calibrada

Carga
         Com saída de corrente
         Com saída de tensão

≤ 10 V (≤ 500 Ω a 20 mA)
≤ 1 mA (≥ 10 kΩ a 10 V)

Offset < 20 µA ou < 10 mA

Pico residual < 10 mVrms
Dados gerais
Erro de transmissão 2) < 0,2 % do valor medido para transmissão de 

corrente 1:1
< 0,3 % do valor medido para entrada de  
tensão e/ou saída de tensão

Coeficiente de temperatura 3) < 100 ppm/K  fim de escala

Frequência de corte ≥ 100 Hz, -3 dB

Isolação galvânica Isolação de 3 portas entre entrada, saída e 
alimentação

Tensão de teste Entrada de 2,5 kVca contra saída/alimentação
Saída de 510 Vca contra alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)

Até 300 Vca/cc entre todos os circuitos com 
categoria de sobretensão II e grau de poluição 
2 de acordo com a norma EN 61010-1.  
Para aplicações com altas tensões de trabalho, 
veja se o espaço ou isolação até os instrumen-
tos próximos é suficiente e se há proteção 
contra choques elétricos.  

Proteção contra 
choques elétricos

Separação de proteção para até 300 V entre 
todos os  circuitos de acordo com a norma  
EN 61140, isolação reforçada de acordo com a 
norma EN 61010-1 com categoria de sobreten-
são II e grau de poluição 2. 
Para aplicações com altas tensões de trabalho, 
veja se o espaço ou isolação até os instrumen-
tos próximos é suficiente e se há proteção 
contra choques elétricos.  

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

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

Temperatura ambiente Operação
Transporte/armazenamento

0 ... +55 °C
-40 ... +85 °C

Aprovações 
(pendentes)

Aprovação cULus
Norma: UL 61010-1 e CSA C22.2 N.° 61010-1

MTBF 280 anos
Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) – de acordo 
com a norma EN 61709 (SN 29500). 
Condições: Operação estacionária, ambiente 
em boas condições, temperatura ambiente 
média de 40°C, sem ventilação, operação 
contínua

Alimentação A210XXP0/00 24 Vcc (± 25 %), aprox. 0,7 W

Alimentação A210XXP0/01 24 V ... 110 Vcc (± 25 %), aprox. 1,0 W
110 V ... 230 Vca (± 10 %), aprox. 2,0 VA

Nível de proteção IP 20

Alojamento / Montagem Alojamento modular / trilho DIN de 35 mm 
de acordo com a norma EN 50022

Dimensões L/A/P 93 mm / 102 mm / 6,1 mm

Peso Aprox. 50 g

Atenção!  
O símbolo de alerta no dispositivo (ponto de excla-
mação num triângulo) significa: Siga as instruções!

Perigo! 
Proteção contra choques elétricos

Tome medidas de proteção contra descarga de ele-
tricidade estática ao mudar a faixa.
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 Isoladores de Sinais Padrão

VariTrans® A 21000

1 Entrada + 

2 Entrada -

3 Não conectado

4 Não conectado

5 Saída +

6 Saída -

7 Alimentação

8 Alimentação

9 Chave DIP S2

10 Chave DIP S1

11 Alimentação de 24 Vcc via  
conector no trilho DIN

8.  Informações para pedido, Tipo 24 V

Tipo Entrada Saída N.° p/ Pedido

A 21000 P0
seleção de 
faixa calibrada

A 21000 P0
ajustes fixos
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Acessórios 

Instruções de Operação

7.  Desenho Dimensional e Elementos de Controle

A B C

D E

N.° p/ Pedido

Conector de trilho DIN: ponte de alimentação para   
2 isoladores A 21000 P0 cada

Fonte de alimentação IsoPower® 
A 20900 H4 24 Vcc, 1 A

Conector de trilho DIN: derivação da fonte de 
 alimentação para conexão ao ZU 0628

Bloco de terminais para alimentação dos conectores 
trilho DIN ZU 0628

Fig.:  A Montagem sequencial de conectores em trilho DIN
  B Encaixe de conectores em trilho DIN
  C Conectores em trilho DIN
  D  Encaixe de isolador de sinal padrão em trilho DIN
  E Remoção de isolador de sinal padrão montado em trilho DIN

9.   Informações para pedido   
Tipo 24 V … 110 Vcc (±25 %), aprox. 1,0 W
Tipo 110 V … 230 Vca (±10 %), aprox. 2,0 VA 

Tipo Entrada Saída N.° p/ Pedido

Seleção de 
faixa calibrada

Ajustes fixos
A 21000 P0

Alimentação de 24 V ... 110 Vcc / 110 ... 230 Vca somente via terminais roscados
Alimentação de 24 Vcc via terminais roscados ou conector de trilho DIN

083289


