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Apresentação

    

 
Os transdutores analógicos de potência têm por nalidade  
converter a potência ativa e/ou reativa de um sistema em um 
sinal contínuo (de tensão ou corrente) e isolado galvanicamente 
das entradas. 
 
São disponibilizados os seguintes modelos:

 
TH 30/WA : Medição de potência ativa (watt) 
TH 31/RA : Medição de potência reativa (var) 
TH 32/WR : Medição de potência ativa + reativa (duas saídas 

isoladas) 

 
Os transdutores realizam a conversão da potência em um sinal 
contínuo através do princípio TDM (time division multiplication). O 
sinal de saída é linearmente proporcional aos sinais de entrada. 
 

Aplicações

    
Conversão da potência ativa ou reativa de um sistema em um
sinal analógico para indicação ou processamento em CLP’s,
indicadores digitais, remotas, etc...

 

Características elétricas

    
  

Grandeza medida: potência ativa(W) e/ou reativa (Var)
Precisão: potência 0,25% (0,2% sob. consulta)
(a 25º, respeitadas as faixas recomendadas para tensão e 
corrente)
Isolação galvânica: entrada e saídas 2kV (60Hz, 1 min.) 

Alimentação auxiliar nominal: 12,24,48 ou 125Vcc/110 ou 220Vca
Faixa de utilização: 80...120% do valor nominal (CC) e 85...115%
do valor nominal para CA.
Consumo interno: < 5VA

 

 

Entrada de tensão (medição)

    
  

Nominal: 110, 115, 150, 220, 380 ou 115/      Vca  

Faixa recomendada de utilização: 80...120%
Sobrecarga: 1,2 x Vn (Contínua), 1,5 x Vn (1s)
Consumo interno: < 0,5VA 
Frequência: 50 ou 60Hz 
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Entrada de corrente (medição)

    
  

Nominal: 1Aca ou 5Aca  

Faixa recomendada de utilização: 10...110%
Sobrecarga: 1,5 x In (Contínua), 20 x In (1s)
Consumo interno: < 0,5VA 
 

Saída analógica

    
  

Valores de saída e resistência mínima (saída em tensão) ou 
máxima (saída em corrente) admissíveis:

0...1 mAc.c. (0-10kΩ) 
0...5 mAc.c. (0-2kΩ) 
0...10 mAc.c. (0-1kΩ) 
0...20 mAc.c. (0-750Ω) 

4...20 mAc.c. (0-750Ω) 
0...1 Vc.c. (1kΩ mínimo) 
0...5 Vc.c. (1kΩ mínimo) 
0...10 Vc.c. (2kΩ mínimo) 

Opcional: saída do tipo bi-dorecional (exemplo: 10...0...10Vcc) 
ou zero central (exemplo: 4...12...20mAcc)
no caso do modelo com saída bi-direcional o valor da resistência
de saída é o mesmo do modelo equivalente unidirecional levando
em consideração o valor positivo da faixa escolhida.
riple de saída: < 0,5% (em relação ao fundo de escala)
Tempo de resposta: < 400ms

Características mecânicas

    

 

   
 

 

Invólucro: material alumínio extrudado de elevada resistência 
mecânica e para altas temperaturas.
Grau de proteção: IP-40 para invólucro
Montagem em fundo de painel
Posição de montagem: qualquer
Fixação: através de parafusos
Conexões elétricas: tipo borneira (parafuso M3)
Grau de proteção: IP-00
Utilizar no máximo CABO com 4mm² (recomendado 2,5mm² com
uso de terminais)  
 

Condições ambientais relevantes

    

 

   
 

 

Temperatura de operação: -10...60ºC
Temperatura de armazenamento e transporte: -25...60ºC
Umidade relativa do ar: máximo de 95% (sem condensação)
Coeficiente de temperatura: 0,01% / ºC
 

 

Esquemas de ligação

    

 

   

Cabo recomendado: secção mínima de de 1,5mm² para tensão e
alimentação auxiliar.
Para o sinal de corrente, o dimensionamento depende da distância
e potência dos Tc’s envolvidos.
Cabo para saída: o dimensionamento depende da distância e
impedância do(s) equipamento(s) a serem conectados na saída.
Se utilizado em ambientes com ruídos ou perturbação elétricas, 
dar preferência a um cabo blindado. 



 
30 WA (Transdutor de Potência Ativa)

 

31 RA (Transdutor de Potência Reativa)
 

32 WR (Transdutor de Potência Ativa + Reativa)
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TH 
A B C D E F G H

A - MODELO  

B - CIRCUITO A SER MEDIDO
1 - Monofásico: 1 elemento 2 fios
2 - Trifásico Delta: 2 elementos 3 fios
3 - Trifásico estrela: 2,5 elementos 4 fios
(somente WA ou RA)
4 - Trifásico Estrela: 3 elementos 4 fios
5 - Monofásico: 1 elemento 3 fios (quadratura)

C - Entrada de tensão

11 - 110 V
15 - 115 V
20 - 150 V
22 - 220 V
38 - 380 V
50 - 115/       V
99 - Conforme pedido (sob consulta)

A tensão que deve ser informada é sempre a 
fase-fase (exceto no modelo monofásico)

D - Entrada de corrente

1 - 1 Aca
5 - 5 Aca

E - Frequência

1 - 60 Hz
2 - Conforme pedido (sob consulta)
3 - 50 Hz

F - Saída

1 - 0...1mAcc
2 - 0...5mAcc
3 - 0...10mAcc
4 - 0...20mAcc
5 - 4...20mAcc
6 - 0...1Vcc
7 - 0...5Vcc
8 - 0...10Vcc
9 - Conforme pedido (exemplo: 4...12...20mA)
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ESPECIFICAÇÃO / CODIFICAÇÃO
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A codificação do produto permite a correta especificação em
projeto, garantindo que o material comprado seja exatamente o
necessário para a aplicação.
A identificação é feita por meio de uma seqüência alfanumérica
de 13 caracteres.   

Versões especiais

    
 

Podem ser solicitadas características especiais para os 
transdutores de potência, conforme abaixo: 
 
PROTEÇÃO DOS BORNES 
 
Acrílico de proteção para os bornes de conexão, visando 
impedir o contato com as conexões elétricas após a instalação 
do transdutor. 
 
FATOR DE AFERIÇÃO 
 
O transdutor, por padrão, é fabricado com seu fundo de escala 
sendo o maior valor possível de potência ativa ou reativa. No 
entanto, pode ser especicado pelo cliente um fator de aferição 
entre 0,5 e 1,2. 
 
TROPICALIZADO 
 
Tratamento especial para uso em ambientes agressivos ou 
aplicações especícas (exemplo: concessionária de energia). 
 
 
Poderá haver custo adicional para os opcionais mencionados 
acima. 

G - Alimentação auxiliar

1 - 110Vca
2 - 220Vca
3 - 125Vcc
4 - 48Vcc
5 - 24Vcc
6 - 12Vcc
7 - conforme pedido (Vca - sob consulta)
8 - conforme pedido (Vcc - sob consulta)

H - Classe

1 - 0,25% (padrão)
2 - 0,2% (Opcional - sob consulta)



 

 

Esquemas de Ligação (continuação)  
 

Transdutor 1 elemento 2 os 
Modelo WA ou RA 

Transdutor 1 elemento 2 os 
Modelo WR (combinado) 

 

 
Transdutor 2 elementos 3 os 

Modelo WA ou RA 
Transdutor 2 elementos 3 os 

Modelo WR (combinado) 

 
 

 No caso de uso de transformadores externos estes deverão ser de medição. 
 Nunca deixar o secundário dos TCs em aberto, não use fusíveis ou disjuntores em série com o 

circuito de corrente e não utilize os TCs com corrente de trabalho acima da permitida. É 
recomendável a instalação de bloco de aferição.
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Esquemas de Ligação (continuação)  
 

Transdutor 2,5 elementos 4 os 
Modelo WA ou RA 

Transdutor 3 elementos 4 os 
Modelo WA ou RA 

 
 

Transdutor 3 elementos 4 os 
                   Modelo WR (combinado) 

Transdutor 1 elemento  3 os   
 Modelo WA ou RA 
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Dimensional  

 
Dimensões em milímetros. 
Tolerância:  1mm  

 
 

 
 
 
 

TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA E REATIVA

www.therma.com.br  

Indústria brasileira    04/16

Catálogo C790
Telefone: (11) 5643-0440 - Fax: (11) 5643-0441 - E-mail: therma@therma.com.br    
Rua Bragança Paulista, 343 - Santo Amaro - São Paulo - SP - CEP: 04727 000


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

