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A Tarefa
Área classificada normalmente signi-
fica sistemas em operação contínua 
que exigem componentes altamente 
confiáveis. A transmissão de sinal ao 
controlador fora da área classificada 
precisa ser muito precisa para garantir 
um ótimo controle.

Os Problemas
Frequentemente são usados sistemas 
complexos com fontes de alimentação  
– dotados de isolação elétrica para 
evitar erros de medição – para separa-
ção confiável entre a área classificada 
e a área segura.

A Solução
Isoladores Knick passivos (alimentados 
pela malha) para transmissão de sinal 
de 0(4) … 20 mA. Esses módulos são 
dis poníveis com entradas e saídas 
isoladas para áreas classificadas. 
Devido ao seu design patenteado 
(patente alemã 3526997), são con-
siderados a solução mais confiável 
para isolar sinais convencionais sem 
alimentação externa.

As Vantagens
Os isoladores IsoTrans 36 e 37 não 
apenas são altamente confiáveis em 
aplicações comuns, mas também 
cumprem os requisitos mais rigorosos 
de isolação elétrica. Não há necessida-
de de fiação de alimentação.

A Tecnologia
A tecnologia TransShield permite 
 especificações anteriormente conside-
radas impossíveis.

– Exatidão extremamente alta
–  Separação protetora, proteção  

contra transientes
–  Tensão de teste de 10 kV (opcional)
–  Alta compatibilidade eletro-

magnética
–  Ondas residuais (ripples) e  

interferências em modo comum 
extremamente baixas

–  Excelente formação de pulsos
–  Transmissão com alta precisão
–  Transmissão SMART
–  Separação área classificada/área 

segura

Além dos sinais analógicos, transmi-
tem também protocolos de dados 
para transmissores inteligentes 
(HART). Aceitam comunicação bidire-
cional de qualquer ponto da fiação.

Disponibilidade de modelo 
especial!
Medição de tensão sem fonte de 
alimentação.
Tensões na faixa de 250 a 1200 Vcc 
podem ser convertidas em sinais 
de corrente de até 5 mA usando-se 
uma versão especial deste isolador 
passivo. Como exemplo, a tensão do 
fio de contato pode ser checada com 
facilidade. 
Peça mais informações sobre esse 
modelo especial.

IsoTrans 36/37
Para separação entre área classificada e área segura  
de sinais convencionais de 0 … 20 mA, sem alimentação. 

Isoladores Passivos  
para Sinais Convencionais (Ex)
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 – Isolação galvânica entre  
a entrada e o sinal de saída
Proteção contra erros de medição 
causados por problemas de aterra-
mento e interferências por tensões 
parasíticas

 – Não precisa de alimentação
Menor custo devido à redução 
de fiação, sem influência de rede 
elétrica  

 – Onda residual muito baixa
Sem interferência do sistema de 
medição ou controle conectado

 – Proteção contra explosão (ATEX)
 – Transmissão altamente precisa

Excelente formação de pulsos de-
vido à transmissão exata de valores 
medidos

 – Muito pouca interferência  
em modo comum 
Prevenção de medições incorretas 
ou falhas causadas por interferências 

 – Máxima confiabilidade
Sem custos com falhas e reparos 

 – Tensão de teste de 10 kV
(opcional)

 – Separação protetora (EN 61140)
Proteção do pessoal de manutenção 
e dos instrumentos subsequentes 
contra tensões excessivamente altas  

 – Transmissão SMART
Transmissão bidirecional ponto a 
ponto de dados digitais de acordo 
com as especificações HART

 – 5 anos de garantia

IsoTrans 36/37

Características

Garantia
5 ANOS !
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Linha de Produtos

Especificações

Dados de entrada 36 A7    37 A7

Entrada1) 0 … 20 mA, intrinsecamente segura   0 … 20 mA

Corrente de operação mínima ≤ 20 µA

Capacidade de sobrecarga 50 mA

Queda de tensão Aprox. 4,5 V a 20 mA2)    Aprox. 4 V a 20 mA

Dados de saída

Saída 0 … 20 mA, máx. 10 V    0 … 20 mA, máx. 20 V, intrinsecamente segura  
(corresponde a uma carga de  500 ohms)  (corresponde a uma carga de 1000 ohms)

Erro de carga < 0,15 % do valor medido para cada 100 ohms de carga

Offset < 20 µA

Onda residual Vrms < 10 mV a 20 mA e carga de  500 ohms

Comportamento  
de transmissão

Erro de transmissão  0,2 % do valor medido

Tempo de subida ou descida ≤ 400 µs com carga de 500 ohms 
10 … 90 %, salto de 0 … 20 mA ou 20 … 0 mA)

Atenuação HART < 10 dB

Instrumentos N.º de Referência 

IsoTrans 36 Entrada intrinsecamente segura 36 A7

IsoTrans 37 Saída intrinsecamente segura 37 A7

IsoTrans 36 A9, modelo especial Medição passiva de tensão, detalhes mediante solicitação 36 A9-xxx

Alimentação

Não possui, fornecida pelo próprio sinal de entrada 

Opcionais N.º de Referência 

Tensão de teste mais alta 10 kVca 471

Isoladores Passivos  
para Sinais Convencionais (Ex)
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Isolação

Tensão de teste 4,4 kVca 
10 kVca com opcional 471

Tensões de trabalho  
(isolação básica) 

3600 Vca/Vcc, 2500 Vca/Vcc3) 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 
espaço ou isolação suficiente entre os instrumentos adjacentes. Tensões de trabalho admissíveis para 
outras categorias de sobretensão e graus de poluição podem ser solicitadas.  
A tensão máxima de trabalho para uso em áreas classificadas é de 250V.

Proteção contra choques elétricos Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1. 
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2: 600 Vca/Vcc 
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e isolar ou deixar um espaço 
suficiente entre este instrumento e os equipamentos adjacentes. A tensão máxima de trabalho para 
uso em áreas classificadas é de 250 V.

Normas e aprovações 36 A7    37 A7

Proteção contra explosão II (1) G [EEx ia] IIC,    II (2) G [EEx ib] IIC,  
entrada intrinsecamente segura saída intrinsecamente segura  
PTB 02 ATEX 2134   PTB 02 ATEX 2063 
Veja outras especificações no certificado de exame de tipo

Compatibilidade eletromagnética 
(EMC)4)

EN 61326, NAMUR NE 21

Outros dados

Temperatura ambiente Operação:    –10 … +50 °C 
Transporte e armazenamento:  –30 … +80 °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 de 22,5 mm de largura e terminais parafuso.  
Veja outras medidas nos desenhos dimensionais

Torque 0,6 Nm

Nível de proteção Alojamento: IP 20, terminais: IP 20

Montagem Em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Conexão Terminais tipo caixa com parafusos cativos M3 x 8 e proteção de fio autoliberável,  
bitola máx. dos condutores:  
1 x 4 mm2 sólido 
1 x 2,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós 
2 x 1,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós 
A instalação, o comissionamento e a manutenção só deverão ser feitos por pessoal qualificado e 
treinado!

Peso Aprox. 120 g

1) Transmissão linear do IsoTrans 36 bis 50 mA, IsoTrans 37 bis 22 mA 
2) Aprox. 8,5 V a 50 mA 
3) Para circuitos conforme tabela 6 da norma EN 61010-1 (transientes rápidos 2600 V) 
4) Na faixa de  1 mA … 20 mA 
5) Áreas de operação fechadas e protegidas contra água e precipitações com vento (chuva, neve, granizo, etc.), operação estacionária
6) Pressão do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.

Especificações (continuação)

IsoTrans 36/37
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Diagramas de Blocos

IsoTrans 36 A7

IsoTrans 37 A7

+

–

Z 17 V
Entrada 
de corrente 

Saída de  
corrente 

+

–

130 nF 130 nF Z 18 V

52 ohms 50 mA

10 ohms

Entrada de 
corrente 

Saída de  
corrente 

+

–

+

–

Z 33 V 130 nF 130 nF Z 22 V

50 mA 25 ohms

10 ohms

Isoladores Passivos  
para Sinais Convencionais (Ex)
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Aplicações Típicas IsoTrans 36 A7

Sem Comunicação HART

Com Comunicação HART

Para conexão a circuitos intrinseca-
mente seguros com os seguintes 
valores máximos: 
I ≤ 100 mA  P ≤ 1,1 W 
CI ineficaz LI ineficaz

Para conexão a circuitos de 
corrente intrinsecamente 
seguros com os seguintes  
valores máximos: 
I ≤ 100 mA P ≤ 1,1 W 
CI ineficaz LI ineficaz

com transmissão 
HART 
RL ≥ 230 ohms

RL 0 … 500 Ω

RL 0 … 500 Ω

Alimentação

Alimentação

Transmissor

Transmissor

IsoTrans 36

IsoTrans 36

Área classificada

Área classificada

Área segura

Área segura

Saída de 
corrente 

Saída de 
corrente 

TPTP, IS

0 … 20 mA

0 … 20 mA

0 … 20 mA

0 … 20 mA

Vmáx. = 10 V

Vmáx. = 10 V

Terminal portátil (TP)

Entrada                        Saída

Entrada                        Saída

1

2

5

6

1

2

5

6

IsoTrans 36/37
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Com Comunicação HART

Aplicações Típicas IsoTrans 37 A7

Sem Comunicação HART

I ≤ 28 mA 
P ≤ 647 mW 
CI ineficaz 
LI ineficaz 
CA = 63 nF 
LA = 0,5 mH 

com transmissão 
HART 
RL ≥ 230 Ω

RL 0 … 1000 Ω

RL 0 … 1000 Ω

Alimentação

Sala de controle, por exemplo

Sala de controle, por exemplo IsoTrans 37

Área segura

Saída de 
corrente 
ativa

Saída de 
corrente 
ativa

TP TP, IS

0 … 20 mA

0 … 20 mA

Vmáx. = 20 V

Vmáx. = 20 V

Terminal Portátil

Entrada                        Saída

IsoTrans 37

Área segura

Entrada                        Saída

1

2

5

6

Área classificada

Área classificada

Alimentação

0 … 20 mA

0 … 20 mA

I ≤ 28 mA 
P ≤ 647 mW 
CI ineficaz 
LI ineficaz 
CA = 63 nF 
LA = 0,5 mH 

Válvula, controlador ou indicador, 
por exemplo

Válvula, controlador ou indicador, 
por exemplo

1

2

5

6

3

4

7

8

3

4

7

8

Isoladores Passivos  
para Sinais Convencionais (Ex)
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais

Instalável em trilho DIN de 35 mm  
conforme norma EN 60715 

IsoTrans 36 A7 
 
1 Entrada + 
2  Entrada – 
 
5  Saída + 
6 Saída – 
 
IsoTrans 37 A7 
 
1 Entrada + 
2  Entrada – 
 
3  Terminal portátil não intrinsecamente seguro 
4 Terminal portátil não intrinsecamente seguro 
 
5  Saída + 
6 Saída – 
 
7  Terminal portátil intrinsecamente seguro 
8 Terminal portátil intrinsecamente seguro 
 
Terminal portátil  
 
 
Terminais tipo caixa com parafusos cativos M3 x 8 e 
proteção de fio autoliberável,  
bitola máx. dos condutores: 
1 x 4 mm2 sólido  
1 x 2,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós 
2 x 1,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós 
 
A instalação, o comissionamento e a manutenção 
só deverão ser feitos por pessoal qualificado e 
treinado!

118,222,5

73
,5

IsoTrans 36/37

Todas as dimensões em milímetros


