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Condicionadores e Transmissores de Sinais

The Art of Measuring.



Condicionadores de sinais ProLine para medições precisas com 
tensões de funcionamento elevadas de até 4.800 V

ProLine  |  Tecnologia de Interface

Nas aplicações industriais, os sinais de medi-
ção e controle devem estar isolados quando 
são transmitidos – por motivos de segurança 
e a fim de obter uma qualidade de sinal ideal. 
Os produtos usados devem controlar em 
segurança os níveis perigosos de alta tensão, 
uma variedade de potenciais de aterramento 
e tensões elevadas de modo comum. 
 
Nossos produtos ProLine fornecem soluções 
para uma série de aplicações industriais, 
incluindo 

 – Equipamentos de proteção e monitora-
mento em acionamentos elétricos

 – Armários de distribuição de energia

 – Usinas de energia 

 – Alimentação de corrente de trens e tração

 – Instalações fotovoltaicas

 – Tecnologia de medição e teste

Linhas de Produtos
 – Condicionadores de sinais universais para  

medição de tensão e corrente  
com isolação galvânica

 – Transdutores para altas tensões  
CC e CA e medição de corrente  
precisa via resistor shunt

 – Isoladores ativos e passivos 
para sinais convencionais

 – Fontes de alimentação repetidoras 
para sensores de 2 fios

 – Transmissores de temperatura, 
também com isolação elevada

KTA



Garantia 
5 anos

Condicionadores e Transmissores 
de Sinais de Alta Precisão para 
Aplicações Sofisticadas

Internacional 
A certificação internacional que inclui UL, 
CSA, CE, DNV-GL, SIL, KTA, ATEX, EAC permite 
a utilização dos dispositivos em todo o 
mundo. Isso se aplica especialmente aos 
modelos com fonte de alimentação de faixa 
ampla (20 ... 253 V ca/cc).  
 
Os condicionadores e transmissores de sinais 
da série ProLine oferecem benefícios cruciais 
para aplicações com altas exigências no 
domínio da isolação, velocidade de transmis-
são dos sinais e estabilidade de longo prazo. 

Confiável
Design inteligente dos circuitos e margens de 
segurança integradas entre a carga normal 
e a carga máxima possível em caso de erro, 
são princípios de design básicos empregados 
pela Knick. Eles também incluem o uso 
de peças de alta qualidade, eliminando os 
componentes com elevadas taxas de falha. O 
resultado: O MTBF (tempo médio entre falhas) 
é de até 1.030 anos.

Flexível
Faixas de entrada calibradas com chavea-
mento e sinais convencionais flexivelmente 
selecionáveis na saída permitem uma vasta 
gama de aplicações. Os custos de inventário 
são reduzidos e a operação é simplificada. 
 
Dependendo do modelo, os sinais de 
medição relevantes são amplificados ou 
convertidos para os valores padrão de 10 V ou 
20 mA. As tensões de alguns mV até 4.800 V 
e as correntes de alguns µA até kA podem 
ser transmitidas ou convertidas com um nível 
elevado de precisão.

No caso de serem enviados para a nossa 
fábrica, os produtos com defeito serão 
reparados gratuitamente caso o defeito não 
tenha sido detectado na entrega e nos tenha 
sido comunicado no prazo de 5 anos após o 
recebimento.  
 
O período de garantia original após a primeira 
entrega é aplicado aos produtos reparados.  
 
Outras reclamações resultantes de danos 
diretos ou danos subsequentes encontram-se 
excluídas da garantia.

www.knick.de/proline



Transdutores para Alta Tensão /  
Shunt / CC e CA

Condicionadores de 
Sinais Universais  
Isolados

Condicionadores de Sinais Convencionais 
Isolados / Fontes de Alimentação  
Repetidoras

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Transmissores de Frequência, Temperatura,  
Extensômetros e Resistência

Isoladores de Sinais Convencionais / 
Fontes de Alimentação Repetidoras

Para medições de corrente e tensão confiáveis com requisitos de isolação extremamente elevados. Isolação e conversão fácil de todas as tensões 
e correntes de entrada em sinais de saída 
estandardizados selecionáveis.

Isolação galvânica robusta e conversão de sinais convencionais, mesmo com altas 
tensões e requerimentos rigorosos relativamente à qualidade da conversão do sinal. 

Isolação galvânica dos sinais de corrente a fim de evitar erros de 
medição. Design do produto para confiabilidade extrema.

Detecção confiável de sinais do sensor para parâmetros físicos como temperatura, trajeto,  
ângulo, pressão ou força, flexível e fácil de ajustar, para circuitos relacionados à segurança  
até SIL 3, para tarefas gerais de medição.

Transmissor Pt100 para  
aplicações de alta tensão 

Isolação da áreas perigosas/seguras de sinais do processo e suprimento 
a sensores de 2 fios na zona 1 ATEX.

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Detectores de Tensão e 
Corrente

Transdutores para  
Alta Tensão

Condicionadores de Sinais  
Universais Isolados

Condicionadores de Sinais  
Universais Isolados

Condicionadores de Sinais  
Convencionais Isolados

Condicionadores de Sinais 
Convencionais Isolados Dobradores de Sinal

Fontes de Alimentação 
Repetidoras

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Condicionadores de  
Frequência de Pulso

Transmissores  
Universais

Transmissores de 
Temperatura

Transmissores de 
Extensômetros

Transmissores de 
Resistência Transmissores de Pt100

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais Fontes de Alimentação Repetidoras

VariTrans P41000 VariTrans P42000 VariTrans P43000 ProLine P51000 ProLine P52000 ProLine P51/52000 VPD VariTrans P29000 VariTrans P27000 VariTrans A26000 VariTrans P15000 VariTrans A21000 VariTrans A20300 IsoAmp PWR A20100 IsoTrans 41 ProLine P22400 IsoTrans A20400 ProLine P16000 PolyTrans P32000 ThermoTrans P32100 SensoTrans DMS P32200 SensoTrans R P32300 ProLine P44000 D3 ProLine P44000 D1 IsoTrans 36/37 WG 21

Entrada ±60 mV até ±100 V
unipolar/bipolar

D3: ±100 até ±3600 V 
D2: ±100 até ±2200 V
unipolar/bipolar

±0,1 até ±5 A 
unipolar/bipolar

±30 mV até ±125 V 
unipolar/bipolar

±100 até ±4200 V 
(máx. 4200 V) 
unipolar/bipolar

Limiar de comutação:  
50 até 4200 V,
10 até 300 mV, 5 até 125 V

±30 mV até ±1000 V 
unipolar/bipolar

0 ... ±0,1 até 0 ... ±100 mA
0 ... ±20 mV até 0 ... ±200 V
0/4 ... 20 mA, ±20 mA
0 ... 10 V, ± 10 V  
unipolar/bipolar

0 ... ±20 mA
0 ... ±10 V
bipolar

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

4 ... 20 mA 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 50 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 0,5 kHz, 0 ... 1 kHz 
0 ... 2 kHz, 0 ... 5 kHz 
0 ... 10 kHz, 0 ... 20 kHz

Termômetros de resistência, 
extensômetros, termopares, 
potenciômetros, resistores, 
tensões de shunt até 
±1.000 mV

Termômetros de resistência, 
termopares, resistores, 
tensões de shunt até 
±1.000 mV

Extensômetros, células de 
carga

Potenciômetros e resistores Termômetros de resistência 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

Termômetros de resistência 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Saída 0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

Relés de estado sólido,  
sinal Power Good

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 4 ... 20 mA, 
passiva

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 1 ... (±)5 V,  
2 ... 10 V

0 ... ±20 mA 
0 ... ±10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

Como entrada 
transmissão 1:1

Como entrada 
transmissão 1:1

Como entrada 
transmissão 1:1

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Como entrada 
transmissão 1:1

4 ... 20 mA

Classe de precisão 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % (0,5 R) 0,1 % (0,5 R) 5 % 0,2 % 0,08 % 0,1 % 0,08 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,02 % 0,08 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 K (tipicamente 0,5 K) 1 K (tipicamente 0,5 K) 0,2 % 0,1 %

Tensão de teste 15 kVca 15 kVca 15 kVca 18 kVca 18 kVca 18 kVca 5,4 kVca 5 kVca 4 kVca 4 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 5,4 kVca 2,5 kVca 3 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 15 kVca 10 kVca 10 kVca 4 kVca

Isolação básica 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 4.800 Vca/cc 4.800 Vca/cc 4.800 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 600 Vca/cc 500 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 6,6 kVca/cc 2 kVca/cc 3.600 Vca/cc 1.000 Vca/cc

Isolação reforçada 1.800 Vca/cc 1.800 Vca/cc 1.800 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 2.500 Vca/cc 1.000 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc

Fonte de alimentação 20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de 
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla 

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla 

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de 
faixa ampla

24 ... 110 Vcc /  
110 ... 230 Vca

24 Vcc 24 Vcc Passiva Passiva Passiva 20 ... 110 cc ± 30 %   
fonte de alimentação de 
faixa ampla

24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

Passiva 24 Vca, 110/115 Vca,  
220/230 Vca   

Certificação CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EN 50155 CE, UL, EN 50155 CE, UL CE, cULus, EAC CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus, GL; EAC CE, cULus, GL, EAC, KTA CE, EAC CE, cULus; EAC; KTA CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, EAC CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus; GL; EAC CE, cULus (pendente), 
EN 50155

CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC CE, ATEX: II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

CE, ATEX: II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

Largura 22,5 mm 45 / 67,5 mm 45 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 17,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 17,5/22,5 mm 12,5 mm 6 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 67,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm

Características 
especiais

• Para medição de alta 
corrente via resistor shunt 
de alto potencial

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Elevada imunidade a 
interferências de modo 
comum transientes:  
T-CMR >115 dB

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Para medição direta de 
altas tensões 

• Tensão de funcionamento 
até 3.600 Vca/cc

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Precisão de medição 
elevada sem desvio a 
longo prazo

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Para medição direta de 
correntes até 5 A  

• Tensão de funcionamento 
até 3.600 Vca/cc

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Precisão de medição 
elevada sem desvio a 
longo prazo

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Medição de altas correntes 
via resistor shunt até 20 kA 
ou medição universal de 
correntes e tensões de alto 
potencial 

• Uso em veículos 
ferroviários (EN 50155)

• Proteção contra 
incêndio HL3 conforme a 
EN 45545-2

• Proteção contra contato 
conforme a EN 50153, 
alojamento: IP54/51

• Diagnóstico de circuitos 
de entrada/saída e funcio-
namento do dispositivo

• Faixa de temperatura 
ambiente: -40 °C até 85 °C 

• Para medição direta de 
altas tensões

• Uso em veículos 
ferroviários (EN 50155)

• Proteção contra 
incêndio HL3 conforme a 
EN 45545-2

• Proteção contra contato 
conforme a EN 50153, 
alojamento: IP54/IP51

• Segurança via diagnóstico 
para circuito de entrada, 
circuito de saída e funcio-
namento do dispositivo

• Faixa de temperatura 
ambiente: -40 °C até 85 °C 

• Monitoramento de 
tensões até 4800 V ou de 
correntes via resistor shunt 
até aprox. 20 kA

• Monitoramento contínuo 
do funcionamento do 
dispositivo

• Para instalações industriais, 
sistemas movidos 
por tração e veículos 
ferroviários

• Monitoramento do limiar 
de comutação

• 10 limiares de comutação, 
livremente ajustáveis via 
interruptores rotativos no 
dispositivo

• Medição universal da 
tensão até 1.000 V e 
medição da corrente via 
resistor shunt (faixas mV)

• Seleção de faixa calibrada 
via interruptores DIP atrás 
da cobertura frontal

• Conversão precisa de 
sinal e frequência de 
corte elevada de 10 kHz 
(-3 dB)

• Conectores de teste para 
medição da corrente 
e tensão de saída sem 
desconectar os fios

• Flexíveis e precisos:  
480 faixas calibradas

• Resposta rápida para 
controle rápido:  
frequência de corte de 
10 kHz

• Faixas de medição 
personalizadas mediante 
pedido 

• Para medição de correntes 
CC via resistor shunt, 
tensões da bateria e 
muitas outras correntes e 
tensões

• Especificamente para 
conversão precisa e 
isolação galvânica de 
sinais bipolares

• Configuração conveniente 
via interruptores DIP

• Mesmo após o 
chaveamento da faixa, 
as faixas de transmissão 
permanecem calibradas e 
não é necessário reajustar

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

O profissional do 
sinal padrão com isolação 
elevada 
• Conversão de sinal quase 

perfeita com processa-
mento e transmissão do 
sinal analógico 

• Seleção da faixa calibrada 
digitalmente contro-
lada sem ajuste após 
chaveamento

• Com fonte de alimenta-
ção de faixa ampla para 
uso global e universal

O primeiro condicionador 
de sinais convencionais 
com separação protetora 
e fonte de alimentação 
de faixa ampla na classe 
de 6 mm.
• Tempo de operação 

e confiabilidade 
extraordinários com 
design especialmente 
adaptado. MTBF (tempo 
médio entre falhas): 
280 anos 

Dobrador de sinal com 
entradas e saídas calibra-
das com chaveamento
• 2 saídas eletricamente 

isoladas, cada com 
carga total de 500 ohms

• Todos os canais galvani-
camente desacoplados 
(isolação de 4 portas)

Fonte de alimentação 
repetidora para transmis-
sores de 2 fios em um 
alojamento compacto de 
6 mm – com seleção de 
faixa calibrada dos sinais 
de saída e transmissão 
HART

Isolação baseada no 
transformador de 0(4) ... 
20 mA, sinais de corrente 
padrão em até 3 canais
• Precisão extrema: erro 

transmissão valor med. 
0,02%

• Eficiência extrema:  
Queda baixa tensão de 
1,2 V

Isolação baseada no 
transformador de 0(4) ... 
20 mA, sinais de corrente 
padrão
• Um ou dois canais por 

dispositivo
• Até SIL 3 / EN 61508 e 

PL c / e / EN 13849-1 para 
isolação dos circuitos 
relacionados à segurança

• Elevada confiabilidade:  
MTBF de 1.106 anos

• Igualmente disponível 
como splitter de sinal 
com 2 saídas eletrica-
mente isoladas

O primeiro isolador passivo 
desacoplado com função 
de interrupção de carga 
(opção)
• Extremamente confiável: 

MTBF (tempo médio 
entre falhas) de 1.031 
anos

• Densidade extrema-
mente elevada dos 
componentes dos 320 
canais por metros de 
trilho de montagem

• Excelente relação preço/
desempenho

• Desacoplagem de sinais 
de encoder relacionados 
a segurança para detectar 
a velocidade do trem 
a partir dos circuitos 
existentes 

• Circuito de entrada não 
interativo SIL 3

• A duplicação de sinais 
omite a necessidade de 
retroadaptar os sensores

Transmissor universal para 
temperatura, extensômetros 
e potenciômetros em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para 
termopares e sensores de 
temperatura de platina ou 
para medição de tensões 
de shunt mV, em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para células 
de carga e extensômetros 
(pontes completas) em um 
alojamento de 6 mm
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos 

e DIP para configuração 
fácil e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para resistores 
e potenciômetros em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configuração 

via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para circuitos 
de segurança até SIL 3

Transmissor para monitora-
mento da temperatura do 
enrolamento de motores de 
alta tensão
• Isolação básica de 6,6 kV 

para termômetros de 
encaixe em motores de alta 
tensão até 11 kV.

• Conexão de 2, 3 ou 4 fios

Transmissor para monitora-
mento da temperatura do 
enrolamento de motores de 
alta tensão
• Isolação básica de 2 kV para 

termômetros de encaixe 
em motores de alta tensão 
até 3 kV.

• Conexão de 2, 3 ou 4 fios

• Isoladores de entrada e saída para 
isolamento de áreas perigosas/seguras 
de sinais de 20 mA em aplicações de 
processo 

• Transmissão precisa do sinal com 
excepcional formação de pulsos

• Isolação extremamente elevada, tensão 
de teste até 10 kV

• Transmissão de sinais HART
• Máxima confiabilidade: sem custos de 

reparos e falhas

• Fonte de alimentação repetidora para 
sensores de 2 fios em áreas perigosas por 
meio do sinal de 4... 20 mA

• Isolação galvânica de alta qualidade entre 
o loop de corrente e o sinal de saída para o 
controlador

• Transmissão de sinais HART 
• Máxima confiabilidade: sem custos de 

reparos e falhas

VariTrans P 41000 TRMS VariTrans P 42000 TRMS VariTrans P 43000 TRMS ProLine P51000-E ProLine P52000-E Resistores Shunt Maconic ThermoTrans A 20210 SensoTrans DMS A 20220 SensoTrans R A 20230 WG 25

Como o P 41000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Como o P 42000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Como o P 43000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Sensor de corrente para 
medição de energia em 
veículos ferroviários, 
conforme a EN 50463

Sensor de tensão para medi-
ção de energia em veículos 
ferroviários, conforme a 
EN 50463

Para medição de correntes até 20 kA em conjunto com 
isoladores shunt P41000, P51000, P29001 e P27000.

Como ThermoTrans P 32100,  
sem interface com PC

Como ThermoTrans P 32200,  
sem interface com PC

Como ThermoTrans P 32300,  
sem interface com PC

Como WG 21, mas como fonte de alimentação 
repetidora passiva

ProLine  |  Tecnologia de Interface



Transdutores para Alta Tensão /  
Shunt / CC e CA

Condicionadores de 
Sinais Universais  
Isolados

Condicionadores de Sinais Convencionais 
Isolados / Fontes de Alimentação  
Repetidoras

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Transmissores de Frequência, Temperatura,  
Extensômetros e Resistência

Isoladores de Sinais Convencionais / 
Fontes de Alimentação Repetidoras

Para medições de corrente e tensão confiáveis com requisitos de isolação extremamente elevados. Isolação e conversão fácil de todas as tensões 
e correntes de entrada em sinais de saída 
estandardizados selecionáveis.

Isolação galvânica robusta e conversão de sinais convencionais, mesmo com altas 
tensões e requerimentos rigorosos relativamente à qualidade da conversão do sinal. 

Isolação galvânica dos sinais de corrente a fim de evitar erros de 
medição. Design do produto para confiabilidade extrema.

Detecção confiável de sinais do sensor para parâmetros físicos como temperatura, trajeto,  
ângulo, pressão ou força, flexível e fácil de ajustar, para circuitos relacionados à segurança  
até SIL 3, para tarefas gerais de medição.

Transmissor Pt100 para  
aplicações de alta tensão 

Isolação da áreas perigosas/seguras de sinais do processo e suprimento 
a sensores de 2 fios na zona 1 ATEX.

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Detectores de Tensão e 
Corrente

Transdutores para  
Alta Tensão

Condicionadores de Sinais  
Universais Isolados

Condicionadores de Sinais  
Universais Isolados

Condicionadores de Sinais  
Convencionais Isolados

Condicionadores de Sinais 
Convencionais Isolados Dobradores de Sinal

Fontes de Alimentação 
Repetidoras

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Condicionadores de  
Frequência de Pulso

Transmissores  
Universais

Transmissores de 
Temperatura

Transmissores de 
Extensômetros

Transmissores de 
Resistência Transmissores de Pt100

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais Fontes de Alimentação Repetidoras

VariTrans P41000 VariTrans P42000 VariTrans P43000 ProLine P51000 ProLine P52000 ProLine P51/52000 VPD VariTrans P29000 VariTrans P27000 VariTrans A26000 VariTrans P15000 VariTrans A21000 VariTrans A20300 IsoAmp PWR A20100 IsoTrans 41 ProLine P22400 IsoTrans A20400 ProLine P16000 PolyTrans P32000 ThermoTrans P32100 SensoTrans DMS P32200 SensoTrans R P32300 ProLine P44000 D3 ProLine P44000 D1 IsoTrans 36/37 WG 21

Entrada ±60 mV até ±100 V
unipolar/bipolar

D3: ±100 até ±3600 V 
D2: ±100 até ±2200 V
unipolar/bipolar

±0,1 até ±5 A 
unipolar/bipolar

±30 mV até ±125 V 
unipolar/bipolar

±100 até ±4200 V 
(máx. 4200 V) 
unipolar/bipolar

Limiar de comutação:  
50 até 4200 V,
10 até 300 mV, 5 até 125 V

±30 mV até ±1000 V 
unipolar/bipolar

0 ... ±0,1 até 0 ... ±100 mA
0 ... ±20 mV até 0 ... ±200 V
0/4 ... 20 mA, ±20 mA
0 ... 10 V, ± 10 V  
unipolar/bipolar

0 ... ±20 mA
0 ... ±10 V
bipolar

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

4 ... 20 mA 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 50 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 0,5 kHz, 0 ... 1 kHz 
0 ... 2 kHz, 0 ... 5 kHz 
0 ... 10 kHz, 0 ... 20 kHz

Termômetros de resistência, 
extensômetros, termopares, 
potenciômetros, resistores, 
tensões de shunt até 
±1.000 mV

Termômetros de resistência, 
termopares, resistores, 
tensões de shunt até 
±1.000 mV

Extensômetros, células de 
carga

Potenciômetros e resistores Termômetros de resistência 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

Termômetros de resistência 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Saída 0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

Relés de estado sólido,  
sinal Power Good

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 4 ... 20 mA, 
passiva

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 1 ... (±)5 V,  
2 ... 10 V

0 ... ±20 mA 
0 ... ±10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

Como entrada 
transmissão 1:1

Como entrada 
transmissão 1:1

Como entrada 
transmissão 1:1

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Como entrada 
transmissão 1:1

4 ... 20 mA

Classe de precisão 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % (0,5 R) 0,1 % (0,5 R) 5 % 0,2 % 0,08 % 0,1 % 0,08 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,02 % 0,08 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 K (tipicamente 0,5 K) 1 K (tipicamente 0,5 K) 0,2 % 0,1 %

Tensão de teste 15 kVca 15 kVca 15 kVca 18 kVca 18 kVca 18 kVca 5,4 kVca 5 kVca 4 kVca 4 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 5,4 kVca 2,5 kVca 3 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 15 kVca 10 kVca 10 kVca 4 kVca

Isolação básica 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 4.800 Vca/cc 4.800 Vca/cc 4.800 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 600 Vca/cc 500 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 6,6 kVca/cc 2 kVca/cc 3.600 Vca/cc 1.000 Vca/cc

Isolação reforçada 1.800 Vca/cc 1.800 Vca/cc 1.800 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 2.500 Vca/cc 1.000 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc

Fonte de alimentação 20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de 
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla 

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla 

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de 
faixa ampla

24 ... 110 Vcc /  
110 ... 230 Vca

24 Vcc 24 Vcc Passiva Passiva Passiva 20 ... 110 cc ± 30 %   
fonte de alimentação de 
faixa ampla

24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

Passiva 24 Vca, 110/115 Vca,  
220/230 Vca   

Certificação CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EN 50155 CE, UL, EN 50155 CE, UL CE, cULus, EAC CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus, GL; EAC CE, cULus, GL, EAC, KTA CE, EAC CE, cULus; EAC; KTA CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, EAC CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus; GL; EAC CE, cULus (pendente), 
EN 50155

CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC CE, ATEX: II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

CE, ATEX: II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

Largura 22,5 mm 45 / 67,5 mm 45 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 17,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 17,5/22,5 mm 12,5 mm 6 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 67,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm

Características 
especiais

• Para medição de alta 
corrente via resistor shunt 
de alto potencial

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Elevada imunidade a 
interferências de modo 
comum transientes:  
T-CMR >115 dB

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Para medição direta de 
altas tensões 

• Tensão de funcionamento 
até 3.600 Vca/cc

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Precisão de medição 
elevada sem desvio a 
longo prazo

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Para medição direta de 
correntes até 5 A  

• Tensão de funcionamento 
até 3.600 Vca/cc

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Precisão de medição 
elevada sem desvio a 
longo prazo

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Medição de altas correntes 
via resistor shunt até 20 kA 
ou medição universal de 
correntes e tensões de alto 
potencial 

• Uso em veículos 
ferroviários (EN 50155)

• Proteção contra 
incêndio HL3 conforme a 
EN 45545-2

• Proteção contra contato 
conforme a EN 50153, 
alojamento: IP54/51

• Diagnóstico de circuitos 
de entrada/saída e funcio-
namento do dispositivo

• Faixa de temperatura 
ambiente: -40 °C até 85 °C 

• Para medição direta de 
altas tensões

• Uso em veículos 
ferroviários (EN 50155)

• Proteção contra 
incêndio HL3 conforme a 
EN 45545-2

• Proteção contra contato 
conforme a EN 50153, 
alojamento: IP54/IP51

• Segurança via diagnóstico 
para circuito de entrada, 
circuito de saída e funcio-
namento do dispositivo

• Faixa de temperatura 
ambiente: -40 °C até 85 °C 

• Monitoramento de 
tensões até 4800 V ou de 
correntes via resistor shunt 
até aprox. 20 kA

• Monitoramento contínuo 
do funcionamento do 
dispositivo

• Para instalações industriais, 
sistemas movidos 
por tração e veículos 
ferroviários

• Monitoramento do limiar 
de comutação

• 10 limiares de comutação, 
livremente ajustáveis via 
interruptores rotativos no 
dispositivo

• Medição universal da 
tensão até 1.000 V e 
medição da corrente via 
resistor shunt (faixas mV)

• Seleção de faixa calibrada 
via interruptores DIP atrás 
da cobertura frontal

• Conversão precisa de 
sinal e frequência de 
corte elevada de 10 kHz 
(-3 dB)

• Conectores de teste para 
medição da corrente 
e tensão de saída sem 
desconectar os fios

• Flexíveis e precisos:  
480 faixas calibradas

• Resposta rápida para 
controle rápido:  
frequência de corte de 
10 kHz

• Faixas de medição 
personalizadas mediante 
pedido 

• Para medição de correntes 
CC via resistor shunt, 
tensões da bateria e 
muitas outras correntes e 
tensões

• Especificamente para 
conversão precisa e 
isolação galvânica de 
sinais bipolares

• Configuração conveniente 
via interruptores DIP

• Mesmo após o 
chaveamento da faixa, 
as faixas de transmissão 
permanecem calibradas e 
não é necessário reajustar

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

O profissional do 
sinal padrão com isolação 
elevada 
• Conversão de sinal quase 

perfeita com processa-
mento e transmissão do 
sinal analógico 

• Seleção da faixa calibrada 
digitalmente contro-
lada sem ajuste após 
chaveamento

• Com fonte de alimenta-
ção de faixa ampla para 
uso global e universal

O primeiro condicionador 
de sinais convencionais 
com separação protetora 
e fonte de alimentação 
de faixa ampla na classe 
de 6 mm.
• Tempo de operação 

e confiabilidade 
extraordinários com 
design especialmente 
adaptado. MTBF (tempo 
médio entre falhas): 
280 anos 

Dobrador de sinal com 
entradas e saídas calibra-
das com chaveamento
• 2 saídas eletricamente 

isoladas, cada com 
carga total de 500 ohms

• Todos os canais galvani-
camente desacoplados 
(isolação de 4 portas)

Fonte de alimentação 
repetidora para transmis-
sores de 2 fios em um 
alojamento compacto de 
6 mm – com seleção de 
faixa calibrada dos sinais 
de saída e transmissão 
HART

Isolação baseada no 
transformador de 0(4) ... 
20 mA, sinais de corrente 
padrão em até 3 canais
• Precisão extrema: erro 

transmissão valor med. 
0,02%

• Eficiência extrema:  
Queda baixa tensão de 
1,2 V

Isolação baseada no 
transformador de 0(4) ... 
20 mA, sinais de corrente 
padrão
• Um ou dois canais por 

dispositivo
• Até SIL 3 / EN 61508 e 

PL c / e / EN 13849-1 para 
isolação dos circuitos 
relacionados à segurança

• Elevada confiabilidade:  
MTBF de 1.106 anos

• Igualmente disponível 
como splitter de sinal 
com 2 saídas eletrica-
mente isoladas

O primeiro isolador passivo 
desacoplado com função 
de interrupção de carga 
(opção)
• Extremamente confiável: 

MTBF (tempo médio 
entre falhas) de 1.031 
anos

• Densidade extrema-
mente elevada dos 
componentes dos 320 
canais por metros de 
trilho de montagem

• Excelente relação preço/
desempenho

• Desacoplagem de sinais 
de encoder relacionados 
a segurança para detectar 
a velocidade do trem 
a partir dos circuitos 
existentes 

• Circuito de entrada não 
interativo SIL 3

• A duplicação de sinais 
omite a necessidade de 
retroadaptar os sensores

Transmissor universal para 
temperatura, extensômetros 
e potenciômetros em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para 
termopares e sensores de 
temperatura de platina ou 
para medição de tensões 
de shunt mV, em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para células 
de carga e extensômetros 
(pontes completas) em um 
alojamento de 6 mm
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos 

e DIP para configuração 
fácil e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para resistores 
e potenciômetros em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configuração 

via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para circuitos 
de segurança até SIL 3

Transmissor para monitora-
mento da temperatura do 
enrolamento de motores de 
alta tensão
• Isolação básica de 6,6 kV 

para termômetros de 
encaixe em motores de alta 
tensão até 11 kV.

• Conexão de 2, 3 ou 4 fios

Transmissor para monitora-
mento da temperatura do 
enrolamento de motores de 
alta tensão
• Isolação básica de 2 kV para 

termômetros de encaixe 
em motores de alta tensão 
até 3 kV.

• Conexão de 2, 3 ou 4 fios

• Isoladores de entrada e saída para 
isolamento de áreas perigosas/seguras 
de sinais de 20 mA em aplicações de 
processo 

• Transmissão precisa do sinal com 
excepcional formação de pulsos

• Isolação extremamente elevada, tensão 
de teste até 10 kV

• Transmissão de sinais HART
• Máxima confiabilidade: sem custos de 

reparos e falhas

• Fonte de alimentação repetidora para 
sensores de 2 fios em áreas perigosas por 
meio do sinal de 4... 20 mA

• Isolação galvânica de alta qualidade entre 
o loop de corrente e o sinal de saída para o 
controlador

• Transmissão de sinais HART 
• Máxima confiabilidade: sem custos de 

reparos e falhas

VariTrans P 41000 TRMS VariTrans P 42000 TRMS VariTrans P 43000 TRMS ProLine P51000-E ProLine P52000-E Resistores Shunt Maconic ThermoTrans A 20210 SensoTrans DMS A 20220 SensoTrans R A 20230 WG 25

Como o P 41000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Como o P 42000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Como o P 43000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Sensor de corrente para 
medição de energia em 
veículos ferroviários, 
conforme a EN 50463

Sensor de tensão para medi-
ção de energia em veículos 
ferroviários, conforme a 
EN 50463

Para medição de correntes até 20 kA em conjunto com 
isoladores shunt P41000, P51000, P29001 e P27000.

Como ThermoTrans P 32100,  
sem interface com PC

Como ThermoTrans P 32200,  
sem interface com PC

Como ThermoTrans P 32300,  
sem interface com PC

Como WG 21, mas como fonte de alimentação 
repetidora passiva



Transdutores para Alta Tensão /  
Shunt / CC e CA

Condicionadores de 
Sinais Universais  
Isolados

Condicionadores de Sinais Convencionais 
Isolados / Fontes de Alimentação  
Repetidoras

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Transmissores de Frequência, Temperatura,  
Extensômetros e Resistência

Isoladores de Sinais Convencionais / 
Fontes de Alimentação Repetidoras

Para medições de corrente e tensão confiáveis com requisitos de isolação extremamente elevados. Isolação e conversão fácil de todas as tensões 
e correntes de entrada em sinais de saída 
estandardizados selecionáveis.

Isolação galvânica robusta e conversão de sinais convencionais, mesmo com altas 
tensões e requerimentos rigorosos relativamente à qualidade da conversão do sinal. 

Isolação galvânica dos sinais de corrente a fim de evitar erros de 
medição. Design do produto para confiabilidade extrema.

Detecção confiável de sinais do sensor para parâmetros físicos como temperatura, trajeto,  
ângulo, pressão ou força, flexível e fácil de ajustar, para circuitos relacionados à segurança  
até SIL 3, para tarefas gerais de medição.

Transmissor Pt100 para  
aplicações de alta tensão 

Isolação da áreas perigosas/seguras de sinais do processo e suprimento 
a sensores de 2 fios na zona 1 ATEX.

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Detectores de Tensão e 
Corrente

Transdutores para  
Alta Tensão

Condicionadores de Sinais  
Universais Isolados

Condicionadores de Sinais  
Universais Isolados

Condicionadores de Sinais  
Convencionais Isolados

Condicionadores de Sinais 
Convencionais Isolados Dobradores de Sinal

Fontes de Alimentação 
Repetidoras

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Condicionadores de  
Frequência de Pulso

Transmissores  
Universais

Transmissores de 
Temperatura

Transmissores de 
Extensômetros

Transmissores de 
Resistência Transmissores de Pt100

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais Fontes de Alimentação Repetidoras

VariTrans P41000 VariTrans P42000 VariTrans P43000 ProLine P51000 ProLine P52000 ProLine P51/52000 VPD VariTrans P29000 VariTrans P27000 VariTrans A26000 VariTrans P15000 VariTrans A21000 VariTrans A20300 IsoAmp PWR A20100 IsoTrans 41 ProLine P22400 IsoTrans A20400 ProLine P16000 PolyTrans P32000 ThermoTrans P32100 SensoTrans DMS P32200 SensoTrans R P32300 ProLine P44000 D3 ProLine P44000 D1 IsoTrans 36/37 WG 21

Entrada ±60 mV até ±100 V
unipolar/bipolar

D3: ±100 até ±3600 V 
D2: ±100 até ±2200 V
unipolar/bipolar

±0,1 até ±5 A 
unipolar/bipolar

±30 mV até ±125 V 
unipolar/bipolar

±100 até ±4200 V 
(máx. 4200 V) 
unipolar/bipolar

Limiar de comutação:  
50 até 4200 V,
10 até 300 mV, 5 até 125 V

±30 mV até ±1000 V 
unipolar/bipolar

0 ... ±0,1 até 0 ... ±100 mA
0 ... ±20 mV até 0 ... ±200 V
0/4 ... 20 mA, ±20 mA
0 ... 10 V, ± 10 V  
unipolar/bipolar

0 ... ±20 mA
0 ... ±10 V
bipolar

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

4 ... 20 mA 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 50 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 0,5 kHz, 0 ... 1 kHz 
0 ... 2 kHz, 0 ... 5 kHz 
0 ... 10 kHz, 0 ... 20 kHz

Termômetros de resistência, 
extensômetros, termopares, 
potenciômetros, resistores, 
tensões de shunt até 
±1.000 mV

Termômetros de resistência, 
termopares, resistores, 
tensões de shunt até 
±1.000 mV

Extensômetros, células de 
carga

Potenciômetros e resistores Termômetros de resistência 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

Termômetros de resistência 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Saída 0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

Relés de estado sólido,  
sinal Power Good

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 4 ... 20 mA, 
passiva

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 1 ... (±)5 V,  
2 ... 10 V

0 ... ±20 mA 
0 ... ±10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

Como entrada 
transmissão 1:1

Como entrada 
transmissão 1:1

Como entrada 
transmissão 1:1

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Como entrada 
transmissão 1:1

4 ... 20 mA

Classe de precisão 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % (0,5 R) 0,1 % (0,5 R) 5 % 0,2 % 0,08 % 0,1 % 0,08 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,02 % 0,08 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 K (tipicamente 0,5 K) 1 K (tipicamente 0,5 K) 0,2 % 0,1 %

Tensão de teste 15 kVca 15 kVca 15 kVca 18 kVca 18 kVca 18 kVca 5,4 kVca 5 kVca 4 kVca 4 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 5,4 kVca 2,5 kVca 3 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 15 kVca 10 kVca 10 kVca 4 kVca

Isolação básica 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 4.800 Vca/cc 4.800 Vca/cc 4.800 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 600 Vca/cc 500 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 6,6 kVca/cc 2 kVca/cc 3.600 Vca/cc 1.000 Vca/cc

Isolação reforçada 1.800 Vca/cc 1.800 Vca/cc 1.800 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 2.500 Vca/cc 1.000 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc

Fonte de alimentação 20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de 
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla 

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla 

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de 
faixa ampla

24 ... 110 Vcc /  
110 ... 230 Vca

24 Vcc 24 Vcc Passiva Passiva Passiva 20 ... 110 cc ± 30 %   
fonte de alimentação de 
faixa ampla

24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

Passiva 24 Vca, 110/115 Vca,  
220/230 Vca   

Certificação CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EN 50155 CE, UL, EN 50155 CE, UL CE, cULus, EAC CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus, GL; EAC CE, cULus, GL, EAC, KTA CE, EAC CE, cULus; EAC; KTA CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, EAC CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus; GL; EAC CE, cULus (pendente), 
EN 50155

CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC CE, ATEX: II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

CE, ATEX: II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

Largura 22,5 mm 45 / 67,5 mm 45 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 17,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 17,5/22,5 mm 12,5 mm 6 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 67,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm

Características 
especiais

• Para medição de alta 
corrente via resistor shunt 
de alto potencial

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Elevada imunidade a 
interferências de modo 
comum transientes:  
T-CMR >115 dB

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Para medição direta de 
altas tensões 

• Tensão de funcionamento 
até 3.600 Vca/cc

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Precisão de medição 
elevada sem desvio a 
longo prazo

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Para medição direta de 
correntes até 5 A  

• Tensão de funcionamento 
até 3.600 Vca/cc

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Precisão de medição 
elevada sem desvio a 
longo prazo

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Medição de altas correntes 
via resistor shunt até 20 kA 
ou medição universal de 
correntes e tensões de alto 
potencial 

• Uso em veículos 
ferroviários (EN 50155)

• Proteção contra 
incêndio HL3 conforme a 
EN 45545-2

• Proteção contra contato 
conforme a EN 50153, 
alojamento: IP54/51

• Diagnóstico de circuitos 
de entrada/saída e funcio-
namento do dispositivo

• Faixa de temperatura 
ambiente: -40 °C até 85 °C 

• Para medição direta de 
altas tensões

• Uso em veículos 
ferroviários (EN 50155)

• Proteção contra 
incêndio HL3 conforme a 
EN 45545-2

• Proteção contra contato 
conforme a EN 50153, 
alojamento: IP54/IP51

• Segurança via diagnóstico 
para circuito de entrada, 
circuito de saída e funcio-
namento do dispositivo

• Faixa de temperatura 
ambiente: -40 °C até 85 °C 

• Monitoramento de 
tensões até 4800 V ou de 
correntes via resistor shunt 
até aprox. 20 kA

• Monitoramento contínuo 
do funcionamento do 
dispositivo

• Para instalações industriais, 
sistemas movidos 
por tração e veículos 
ferroviários

• Monitoramento do limiar 
de comutação

• 10 limiares de comutação, 
livremente ajustáveis via 
interruptores rotativos no 
dispositivo

• Medição universal da 
tensão até 1.000 V e 
medição da corrente via 
resistor shunt (faixas mV)

• Seleção de faixa calibrada 
via interruptores DIP atrás 
da cobertura frontal

• Conversão precisa de 
sinal e frequência de 
corte elevada de 10 kHz 
(-3 dB)

• Conectores de teste para 
medição da corrente 
e tensão de saída sem 
desconectar os fios

• Flexíveis e precisos:  
480 faixas calibradas

• Resposta rápida para 
controle rápido:  
frequência de corte de 
10 kHz

• Faixas de medição 
personalizadas mediante 
pedido 

• Para medição de correntes 
CC via resistor shunt, 
tensões da bateria e 
muitas outras correntes e 
tensões

• Especificamente para 
conversão precisa e 
isolação galvânica de 
sinais bipolares

• Configuração conveniente 
via interruptores DIP

• Mesmo após o 
chaveamento da faixa, 
as faixas de transmissão 
permanecem calibradas e 
não é necessário reajustar

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

O profissional do 
sinal padrão com isolação 
elevada 
• Conversão de sinal quase 

perfeita com processa-
mento e transmissão do 
sinal analógico 

• Seleção da faixa calibrada 
digitalmente contro-
lada sem ajuste após 
chaveamento

• Com fonte de alimenta-
ção de faixa ampla para 
uso global e universal

O primeiro condicionador 
de sinais convencionais 
com separação protetora 
e fonte de alimentação 
de faixa ampla na classe 
de 6 mm.
• Tempo de operação 

e confiabilidade 
extraordinários com 
design especialmente 
adaptado. MTBF (tempo 
médio entre falhas): 
280 anos 

Dobrador de sinal com 
entradas e saídas calibra-
das com chaveamento
• 2 saídas eletricamente 

isoladas, cada com 
carga total de 500 ohms

• Todos os canais galvani-
camente desacoplados 
(isolação de 4 portas)

Fonte de alimentação 
repetidora para transmis-
sores de 2 fios em um 
alojamento compacto de 
6 mm – com seleção de 
faixa calibrada dos sinais 
de saída e transmissão 
HART

Isolação baseada no 
transformador de 0(4) ... 
20 mA, sinais de corrente 
padrão em até 3 canais
• Precisão extrema: erro 

transmissão valor med. 
0,02%

• Eficiência extrema:  
Queda baixa tensão de 
1,2 V

Isolação baseada no 
transformador de 0(4) ... 
20 mA, sinais de corrente 
padrão
• Um ou dois canais por 

dispositivo
• Até SIL 3 / EN 61508 e 

PL c / e / EN 13849-1 para 
isolação dos circuitos 
relacionados à segurança

• Elevada confiabilidade:  
MTBF de 1.106 anos

• Igualmente disponível 
como splitter de sinal 
com 2 saídas eletrica-
mente isoladas

O primeiro isolador passivo 
desacoplado com função 
de interrupção de carga 
(opção)
• Extremamente confiável: 

MTBF (tempo médio 
entre falhas) de 1.031 
anos

• Densidade extrema-
mente elevada dos 
componentes dos 320 
canais por metros de 
trilho de montagem

• Excelente relação preço/
desempenho

• Desacoplagem de sinais 
de encoder relacionados 
a segurança para detectar 
a velocidade do trem 
a partir dos circuitos 
existentes 

• Circuito de entrada não 
interativo SIL 3

• A duplicação de sinais 
omite a necessidade de 
retroadaptar os sensores

Transmissor universal para 
temperatura, extensômetros 
e potenciômetros em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para 
termopares e sensores de 
temperatura de platina ou 
para medição de tensões 
de shunt mV, em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para células 
de carga e extensômetros 
(pontes completas) em um 
alojamento de 6 mm
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos 

e DIP para configuração 
fácil e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para resistores 
e potenciômetros em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configuração 

via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para circuitos 
de segurança até SIL 3

Transmissor para monitora-
mento da temperatura do 
enrolamento de motores de 
alta tensão
• Isolação básica de 6,6 kV 

para termômetros de 
encaixe em motores de alta 
tensão até 11 kV.

• Conexão de 2, 3 ou 4 fios

Transmissor para monitora-
mento da temperatura do 
enrolamento de motores de 
alta tensão
• Isolação básica de 2 kV para 

termômetros de encaixe 
em motores de alta tensão 
até 3 kV.

• Conexão de 2, 3 ou 4 fios

• Isoladores de entrada e saída para 
isolamento de áreas perigosas/seguras 
de sinais de 20 mA em aplicações de 
processo 

• Transmissão precisa do sinal com 
excepcional formação de pulsos

• Isolação extremamente elevada, tensão 
de teste até 10 kV

• Transmissão de sinais HART
• Máxima confiabilidade: sem custos de 

reparos e falhas

• Fonte de alimentação repetidora para 
sensores de 2 fios em áreas perigosas por 
meio do sinal de 4... 20 mA

• Isolação galvânica de alta qualidade entre 
o loop de corrente e o sinal de saída para o 
controlador

• Transmissão de sinais HART 
• Máxima confiabilidade: sem custos de 

reparos e falhas

VariTrans P 41000 TRMS VariTrans P 42000 TRMS VariTrans P 43000 TRMS ProLine P51000-E ProLine P52000-E Resistores Shunt Maconic ThermoTrans A 20210 SensoTrans DMS A 20220 SensoTrans R A 20230 WG 25

Como o P 41000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Como o P 42000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Como o P 43000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Sensor de corrente para 
medição de energia em 
veículos ferroviários, 
conforme a EN 50463

Sensor de tensão para medi-
ção de energia em veículos 
ferroviários, conforme a 
EN 50463

Para medição de correntes até 20 kA em conjunto com 
isoladores shunt P41000, P51000, P29001 e P27000.

Como ThermoTrans P 32100,  
sem interface com PC

Como ThermoTrans P 32200,  
sem interface com PC

Como ThermoTrans P 32300,  
sem interface com PC

Como WG 21, mas como fonte de alimentação 
repetidora passiva



Transdutores para Alta Tensão /  
Shunt / CC e CA

Condicionadores de 
Sinais Universais  
Isolados

Condicionadores de Sinais Convencionais 
Isolados / Fontes de Alimentação  
Repetidoras

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Transmissores de Frequência, Temperatura,  
Extensômetros e Resistência

Isoladores de Sinais Convencionais / 
Fontes de Alimentação Repetidoras

Para medições de corrente e tensão confiáveis com requisitos de isolação extremamente elevados. Isolação e conversão fácil de todas as tensões 
e correntes de entrada em sinais de saída 
estandardizados selecionáveis.

Isolação galvânica robusta e conversão de sinais convencionais, mesmo com altas 
tensões e requerimentos rigorosos relativamente à qualidade da conversão do sinal. 

Isolação galvânica dos sinais de corrente a fim de evitar erros de 
medição. Design do produto para confiabilidade extrema.

Detecção confiável de sinais do sensor para parâmetros físicos como temperatura, trajeto,  
ângulo, pressão ou força, flexível e fácil de ajustar, para circuitos relacionados à segurança  
até SIL 3, para tarefas gerais de medição.

Transmissor Pt100 para  
aplicações de alta tensão 

Isolação da áreas perigosas/seguras de sinais do processo e suprimento 
a sensores de 2 fios na zona 1 ATEX.

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Transdutores para  
Alta Tensão

Detectores de Tensão e 
Corrente

Transdutores para  
Alta Tensão

Condicionadores de Sinais  
Universais Isolados

Condicionadores de Sinais  
Universais Isolados

Condicionadores de Sinais  
Convencionais Isolados

Condicionadores de Sinais 
Convencionais Isolados Dobradores de Sinal

Fontes de Alimentação 
Repetidoras

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais

Condicionadores de  
Frequência de Pulso

Transmissores  
Universais

Transmissores de 
Temperatura

Transmissores de 
Extensômetros

Transmissores de 
Resistência Transmissores de Pt100

Isoladores Passivos de  
Sinais Convencionais Fontes de Alimentação Repetidoras

VariTrans P41000 VariTrans P42000 VariTrans P43000 ProLine P51000 ProLine P52000 ProLine P51/52000 VPD VariTrans P29000 VariTrans P27000 VariTrans A26000 VariTrans P15000 VariTrans A21000 VariTrans A20300 IsoAmp PWR A20100 IsoTrans 41 ProLine P22400 IsoTrans A20400 ProLine P16000 PolyTrans P32000 ThermoTrans P32100 SensoTrans DMS P32200 SensoTrans R P32300 ProLine P44000 D3 ProLine P44000 D1 IsoTrans 36/37 WG 21

Entrada ±60 mV até ±100 V
unipolar/bipolar

D3: ±100 até ±3600 V 
D2: ±100 até ±2200 V
unipolar/bipolar

±0,1 até ±5 A 
unipolar/bipolar

±30 mV até ±125 V 
unipolar/bipolar

±100 até ±4200 V 
(máx. 4200 V) 
unipolar/bipolar

Limiar de comutação:  
50 até 4200 V,
10 até 300 mV, 5 até 125 V

±30 mV até ±1000 V 
unipolar/bipolar

0 ... ±0,1 até 0 ... ±100 mA
0 ... ±20 mV até 0 ... ±200 V
0/4 ... 20 mA, ±20 mA
0 ... 10 V, ± 10 V  
unipolar/bipolar

0 ... ±20 mA
0 ... ±10 V
bipolar

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

4 ... 20 mA 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 50 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 0,5 kHz, 0 ... 1 kHz 
0 ... 2 kHz, 0 ... 5 kHz 
0 ... 10 kHz, 0 ... 20 kHz

Termômetros de resistência, 
extensômetros, termopares, 
potenciômetros, resistores, 
tensões de shunt até 
±1.000 mV

Termômetros de resistência, 
termopares, resistores, 
tensões de shunt até 
±1.000 mV

Extensômetros, células de 
carga

Potenciômetros e resistores Termômetros de resistência 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

Termômetros de resistência 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Saída 0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

Relés de estado sólido,  
sinal Power Good

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 4 ... 20 mA, 
passiva

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 1 ... (±)5 V,  
2 ... 10 V

0 ... ±20 mA 
0 ... ±10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

Como entrada 
transmissão 1:1

Como entrada 
transmissão 1:1

Como entrada 
transmissão 1:1

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA,  
0 ... (±)5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Como entrada 
transmissão 1:1

4 ... 20 mA

Classe de precisão 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % (0,5 R) 0,1 % (0,5 R) 5 % 0,2 % 0,08 % 0,1 % 0,08 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,02 % 0,08 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 K (tipicamente 0,5 K) 1 K (tipicamente 0,5 K) 0,2 % 0,1 %

Tensão de teste 15 kVca 15 kVca 15 kVca 18 kVca 18 kVca 18 kVca 5,4 kVca 5 kVca 4 kVca 4 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 5,4 kVca 2,5 kVca 3 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 2,5 kVca 15 kVca 10 kVca 10 kVca 4 kVca

Isolação básica 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 4.800 Vca/cc 4.800 Vca/cc 4.800 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 1.000 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 600 Vca/cc 500 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 6,6 kVca/cc 2 kVca/cc 3.600 Vca/cc 1.000 Vca/cc

Isolação reforçada 1.800 Vca/cc 1.800 Vca/cc 1.800 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 3.600 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 600 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 300 Vca/cc 2.500 Vca/cc 1.000 Vca/cc 600 Vca/cc 600 Vca/cc

Fonte de alimentação 20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

24 ... 230 Vca/cc ± 30 %   
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de 
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla 

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla 

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de 
faixa ampla

24 ... 110 Vcc /  
110 ... 230 Vca

24 Vcc 24 Vcc Passiva Passiva Passiva 20 ... 110 cc ± 30 %   
fonte de alimentação de 
faixa ampla

24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

20 ... 253 Vca/cc 
fonte de alimentação de  
faixa ampla

Passiva 24 Vca, 110/115 Vca,  
220/230 Vca   

Certificação CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EN 50155 CE, UL, EN 50155 CE, UL CE, cULus, EAC CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus, GL; EAC CE, cULus, GL, EAC, KTA CE, EAC CE, cULus; EAC; KTA CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, EAC CE, ATEX Zona II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus; GL; EAC CE, cULus (pendente), 
EN 50155

CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC CE, ATEX: II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

CE, ATEX: II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

Largura 22,5 mm 45 / 67,5 mm 45 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 17,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 17,5/22,5 mm 12,5 mm 6 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 67,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm

Características 
especiais

• Para medição de alta 
corrente via resistor shunt 
de alto potencial

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Elevada imunidade a 
interferências de modo 
comum transientes:  
T-CMR >115 dB

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Para medição direta de 
altas tensões 

• Tensão de funcionamento 
até 3.600 Vca/cc

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Precisão de medição 
elevada sem desvio a 
longo prazo

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Para medição direta de 
correntes até 5 A  

• Tensão de funcionamento 
até 3.600 Vca/cc

• Versões calibrada, com 
chaveamento e de ajuste 
personalizado

• Precisão de medição 
elevada sem desvio a 
longo prazo

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

• Faixa de temperatura 
ambiente estendida de 
-40 °C até 80 °C mediante 
pedido

• Medição de altas correntes 
via resistor shunt até 20 kA 
ou medição universal de 
correntes e tensões de alto 
potencial 

• Uso em veículos 
ferroviários (EN 50155)

• Proteção contra 
incêndio HL3 conforme a 
EN 45545-2

• Proteção contra contato 
conforme a EN 50153, 
alojamento: IP54/51

• Diagnóstico de circuitos 
de entrada/saída e funcio-
namento do dispositivo

• Faixa de temperatura 
ambiente: -40 °C até 85 °C 

• Para medição direta de 
altas tensões

• Uso em veículos 
ferroviários (EN 50155)

• Proteção contra 
incêndio HL3 conforme a 
EN 45545-2

• Proteção contra contato 
conforme a EN 50153, 
alojamento: IP54/IP51

• Segurança via diagnóstico 
para circuito de entrada, 
circuito de saída e funcio-
namento do dispositivo

• Faixa de temperatura 
ambiente: -40 °C até 85 °C 

• Monitoramento de 
tensões até 4800 V ou de 
correntes via resistor shunt 
até aprox. 20 kA

• Monitoramento contínuo 
do funcionamento do 
dispositivo

• Para instalações industriais, 
sistemas movidos 
por tração e veículos 
ferroviários

• Monitoramento do limiar 
de comutação

• 10 limiares de comutação, 
livremente ajustáveis via 
interruptores rotativos no 
dispositivo

• Medição universal da 
tensão até 1.000 V e 
medição da corrente via 
resistor shunt (faixas mV)

• Seleção de faixa calibrada 
via interruptores DIP atrás 
da cobertura frontal

• Conversão precisa de 
sinal e frequência de 
corte elevada de 10 kHz 
(-3 dB)

• Conectores de teste para 
medição da corrente 
e tensão de saída sem 
desconectar os fios

• Flexíveis e precisos:  
480 faixas calibradas

• Resposta rápida para 
controle rápido:  
frequência de corte de 
10 kHz

• Faixas de medição 
personalizadas mediante 
pedido 

• Para medição de correntes 
CC via resistor shunt, 
tensões da bateria e 
muitas outras correntes e 
tensões

• Especificamente para 
conversão precisa e 
isolação galvânica de 
sinais bipolares

• Configuração conveniente 
via interruptores DIP

• Mesmo após o 
chaveamento da faixa, 
as faixas de transmissão 
permanecem calibradas e 
não é necessário reajustar

• Conversão precisa de sinal 
e frequência de corte 
elevada de 5 kHz (-3 dB)

O profissional do 
sinal padrão com isolação 
elevada 
• Conversão de sinal quase 

perfeita com processa-
mento e transmissão do 
sinal analógico 

• Seleção da faixa calibrada 
digitalmente contro-
lada sem ajuste após 
chaveamento

• Com fonte de alimenta-
ção de faixa ampla para 
uso global e universal

O primeiro condicionador 
de sinais convencionais 
com separação protetora 
e fonte de alimentação 
de faixa ampla na classe 
de 6 mm.
• Tempo de operação 

e confiabilidade 
extraordinários com 
design especialmente 
adaptado. MTBF (tempo 
médio entre falhas): 
280 anos 

Dobrador de sinal com 
entradas e saídas calibra-
das com chaveamento
• 2 saídas eletricamente 

isoladas, cada com 
carga total de 500 ohms

• Todos os canais galvani-
camente desacoplados 
(isolação de 4 portas)

Fonte de alimentação 
repetidora para transmis-
sores de 2 fios em um 
alojamento compacto de 
6 mm – com seleção de 
faixa calibrada dos sinais 
de saída e transmissão 
HART

Isolação baseada no 
transformador de 0(4) ... 
20 mA, sinais de corrente 
padrão em até 3 canais
• Precisão extrema: erro 

transmissão valor med. 
0,02%

• Eficiência extrema:  
Queda baixa tensão de 
1,2 V

Isolação baseada no 
transformador de 0(4) ... 
20 mA, sinais de corrente 
padrão
• Um ou dois canais por 

dispositivo
• Até SIL 3 / EN 61508 e 

PL c / e / EN 13849-1 para 
isolação dos circuitos 
relacionados à segurança

• Elevada confiabilidade:  
MTBF de 1.106 anos

• Igualmente disponível 
como splitter de sinal 
com 2 saídas eletrica-
mente isoladas

O primeiro isolador passivo 
desacoplado com função 
de interrupção de carga 
(opção)
• Extremamente confiável: 

MTBF (tempo médio 
entre falhas) de 1.031 
anos

• Densidade extrema-
mente elevada dos 
componentes dos 320 
canais por metros de 
trilho de montagem

• Excelente relação preço/
desempenho

• Desacoplagem de sinais 
de encoder relacionados 
a segurança para detectar 
a velocidade do trem 
a partir dos circuitos 
existentes 

• Circuito de entrada não 
interativo SIL 3

• A duplicação de sinais 
omite a necessidade de 
retroadaptar os sensores

Transmissor universal para 
temperatura, extensômetros 
e potenciômetros em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para 
termopares e sensores de 
temperatura de platina ou 
para medição de tensões 
de shunt mV, em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para células 
de carga e extensômetros 
(pontes completas) em um 
alojamento de 6 mm
• Interface para configura-

ção via PC
• Interruptores rotativos 

e DIP para configuração 
fácil e intuitiva

• Aprovação SIL para 
circuitos de segurança 
até SIL 3

Transmissor para resistores 
e potenciômetros em um 
alojamento de 6 mm 
• Interface para configuração 

via PC
• Interruptores rotativos e 

DIP para configuração fácil 
e intuitiva

• Aprovação SIL para circuitos 
de segurança até SIL 3

Transmissor para monitora-
mento da temperatura do 
enrolamento de motores de 
alta tensão
• Isolação básica de 6,6 kV 

para termômetros de 
encaixe em motores de alta 
tensão até 11 kV.

• Conexão de 2, 3 ou 4 fios

Transmissor para monitora-
mento da temperatura do 
enrolamento de motores de 
alta tensão
• Isolação básica de 2 kV para 

termômetros de encaixe 
em motores de alta tensão 
até 3 kV.

• Conexão de 2, 3 ou 4 fios

• Isoladores de entrada e saída para 
isolamento de áreas perigosas/seguras 
de sinais de 20 mA em aplicações de 
processo 

• Transmissão precisa do sinal com 
excepcional formação de pulsos

• Isolação extremamente elevada, tensão 
de teste até 10 kV

• Transmissão de sinais HART
• Máxima confiabilidade: sem custos de 

reparos e falhas

• Fonte de alimentação repetidora para 
sensores de 2 fios em áreas perigosas por 
meio do sinal de 4... 20 mA

• Isolação galvânica de alta qualidade entre 
o loop de corrente e o sinal de saída para o 
controlador

• Transmissão de sinais HART 
• Máxima confiabilidade: sem custos de 

reparos e falhas

VariTrans P 41000 TRMS VariTrans P 42000 TRMS VariTrans P 43000 TRMS ProLine P51000-E ProLine P52000-E Resistores Shunt Maconic ThermoTrans A 20210 SensoTrans DMS A 20220 SensoTrans R A 20230 WG 25

Como o P 41000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Como o P 42000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Como o P 43000, mas com 
conversão verdadeira de 
valor médio quadrático  
(RMS verdadeiro)

Sensor de corrente para 
medição de energia em 
veículos ferroviários, 
conforme a EN 50463

Sensor de tensão para medi-
ção de energia em veículos 
ferroviários, conforme a 
EN 50463

Para medição de correntes até 20 kA em conjunto com 
isoladores shunt P41000, P51000, P29001 e P27000.

Como ThermoTrans P 32100,  
sem interface com PC

Como ThermoTrans P 32200,  
sem interface com PC

Como ThermoTrans P 32300,  
sem interface com PC

Como WG 21, mas como fonte de alimentação 
repetidora passiva
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 Tecnologia de Interface

 Ū Condicionadores de Sinais  

Universais Isolados

 Ū Condicionadores de Sinais  

Convencionais Isolados

 Ū Transdutores para Alta Tensão

 Ū Fontes de Alimentação Repetidoras

 Ū Transmissores de Temperatura

 Ū Transmissores de Resistência

 Ū Transmissores de Extensômetros

 Ū Transmissores CA/CC

Knick  
Elektronische Messgeräte  
GmbH & Co. KG
Beuckestraße 22, 14163 Berlin, 
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Tel: +49 30 80191 - 0  
Fax: +49 30 80191 - 200 
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