
DIMENSÕES
55mm (Larg.) x 75mm (Alt.) x 105 (Prof.)

CORRENTE BITOLA DO CONDUTOR

50A

63A

80A

100A

125A

160A

200A

250A

300A

10mm² diâmetro externo 7,6mm

16mm² diâmetro externo 8,4mm

25mm² diâmetro externo 10,3mm

35mm² diâmetro externo 11,4mm

50mm² diâmetro externo 13,3mm

70mm² diâmetro externo 15,7mm

95mm² diâmetro externo 17,6mm

150mm² diâmetro externo 21,7mm

185mm² diâmetro externo 23,8mm

CONDUTOR

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente (funcionamento)

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)

-40...65ºC

-40...85ºC

DADOS DE ENTRADA

Quantidade de entrada

Faixa de sinal de entrada

Capacidade de excesso de corrente 

Frequência 

Corrente primária nominal (Ipn)

1

50...300A

6 x I IN
50Hz/60Hz

50A...300A

DADOS DE SAÍDA

Denominação saída

Sinal de Saída de acordo com 
solicitação do cliente

Máx. corrente de saída

Saída de corrente

0...5V / 0...10V

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

< 25mA

SAÍDA DE COMANDO
Denominação saída Sem saída de comando

ALIMENTAÇÃO

Tensão nominal de alimentação 24V DC

Máximo consumo de energia (30 + I    ) mAOUT

Consumo de corrente 1,65 W

DADOS DE CONEXÃO

Tipo de conexão Trilho DIN

Comprimento de isolamento 10mm

GERAL

Classe de Precisão 1

<± 1% (do valor final)

0,02 %/K (0ºC...60ºC)
Coeficiente de temperatura típico

Erro de transmissão máximo

0,04 %/K (-40ºC...85ºC)

<± 1% (de FE)Erro de linearidade

2Grau de impurezas

300 V ACTensão de isolamento nominal

2,5 kV (50Hz, 1 min.)Tensão de ensaio da entrada/saída

2,5 kV (50Hz, 1 min.) Tensão de teste entrada/saída

ABSMaterial da caixa

CinzaCor 

MODELO TH 2000TC/..../...

Os transformadores de corrente com saída analógica da 
linha TH 2000TC, com isolação galvânica montados em 
um encapsulamento padrão DIN para fixação em fundo de
painel (trilhod - 35mm), possuem uma janela para passagem 
do condutor onde será medido o sinal em corrente.
A série de transformadores de corrente TH 2000TC, é 
formada por transdutores para CA capazes de converter
correntes até 300A, em uma escala analógica de 0...20mA, 
4...20mA, 0...5Vcc ou 0...10Vcc. Adequados para sistemas de 
automação e controle, é caracterizado pelo baixo consumo de 
energia, escala de medição conveniente, fácil utilização e alta 
precisão.Pode ser utilizado no sistema de controle por tiristores 
com disparo por TREM DE PULSOS, com circuito de 
amortecimento e integração na forma de disparo, ou no sistema 
convencional de utilização para medição de grandezas elétricas
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TIPO DISPARO TP = TREM DE PULSOS

MODELO TH 2000TC/..../...

D

ALIMENTAÇÃO 24 = 24Vcc

CV = CONVENCIONAIS

D
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