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Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar,
conectar o produto de forma correta e segura, colocá-lo em funcionamento
e de monitorá-lo.

O público-alvo desta documentação técnica é exclusivamente o pessoal
técnico autorizado e especialmente treinado.

1.1 Fabricante
O fabricante do produto é:

Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Alemanha

Telefone: +49 6171 6398-0

E-mail: messko-info@reinhausen.com

Internet: www.reinhausen.com/messko

Se necessário, é possível receber mais informações sobre o produto e
novas edições desta documentação técnica através desse endereço.

1.2 Local de conservação
Mantenha esta documentação técnica, assim como outros documentos
complementares sempre em local acessível e sempre disponíveis para uso
futuro.

1.3 Convenções de representação
Este parágrafo contém um resumo dos símbolos e realces de texto
utilizados.

1.3.1 Sistema de advertência
Nesta documentação técnica, os avisos de advertência estão representados
da seguinte forma.

mailto:messko-info@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/messko
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1.3.1.1 Aviso de advertência específico a determinadas seções
Os avisos de advertências específicos a determinadas seções dizem
respeito a capítulos ou seções inteiras, subseções ou vários parágrafos
dentro desta documentação técnica. Nesta documentação técnica, as notas
de advertência são estruturadas conforme o seguinte modelo:

 ADVERTÊNCIA

Tipo do perigo!
Origem do perigo e consequências.

► Medida
► Medida

1.3.1.2 Advertência incorporada
Avisos de advertência integrados se referem a uma determinada parte
dentro de uma seção. Estes avisos de advertência são válidos para
unidades de informação menores que os avisos de advertência específicos
a seções. As notas de advertência integradas são estruturadas conforme o
seguinte modelo:

 PERIGO!  Instrução de procedimento para a prevenção de uma situação
perigosa.

1.3.1.3 Palavras de sinalização e pictogramas
As seguintes palavras de sinalização são utilizadas:

Palavra de
sinalização

Significado

PERIGO Indica uma situação perigosa que causa a morte ou ferimentos
graves se não for evitada.

ADVERTÊNCI
A

Indica uma situação perigosa que pode causar a morte ou
ferimentos graves se não for evitada.

CUIDADO Indica uma situação perigosa que pode causar ferimentos se não
for evitada.

ATENÇÃO Indica medidas para evitar danos materiais.

Tabela 1: Palavras de sinalização nas notas de advertência
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O alerta para os perigos é feito com pictogramas:

Pictograma Significado

Advertência de uma área de perigo

Advertência de uma tensão elétrica perigosa

Advertência de materiais inflamáveis

Advertência do perigo de queda

Advertência de área quente

Tabela 2: Pictogramas em notas de advertência

1.3.2 Sistema de informação
As informações têm como objetivo simplificar e melhorar o entendimento de
determinados processos. Nesta documentação técnica, as informações são
estruturadas segundo o seguinte modelo:

Informações importantes
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1.3.3 Conceito de manuseio
Esta documentação técnica contém informações sobre procedimentos de
um só passo e de vários passos.

Informações sobre procedimentos de um só passo
As informações sobre procedimentos de um só passo de trabalho são
estruturadas de acordo com o seguinte modelo:

Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
► Passo 1 de 1.

ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).

Informações sobre procedimentos com mais de uma etapa
As informações sobre procedimentos que compreendem mais de uma etapa
de trabalho são estruturadas de acordo o seguinte modelo:

Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
1. Passo 1

ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
2. Passo 2

ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).

1.3.4 Convenções tipográficas

Convenção tipográfica Utilização Exemplo

MAIÚSCULAS Elementos de comando,
interruptores

ON/OFF

[Colchetes] Teclado de PC [Ctrl] + [Alt]

Negrito Elementos de comando do
software

Pressionar o botão
Avançar

…>…>… Caminhos de menu Parâmetros > Parâmetros
de regulagem
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Convenção tipográfica Utilização Exemplo

Itálico Mensagens de sistema,
mensagens de erro, sinais

O alarme Monitoramento
de funcionamento
disparou

[► número da página] Referência cruzada [► página 41].

Sublinhado pontilhado............................................. Entrada de glossário,
abreviaturas, definições
etc.

Entrada de
glossário
........................

Tabela 3: Convenções tipográficas utilizadas nesta documentação técnica
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▪ Leia esta documentação técnica com atenção para conhecer bem o
produto.

▪ Esta documentação técnica é parte integrante do produto.
▪ Leia e observe especialmente as informações de segurança deste

capítulo.
▪ Observe os avisos de advertência nesta documentação técnica para

evitar perigos relacionados ao funcionamento.
▪ O produto foi fabricado com a tecnologia mais avançada disponível. No

entanto, a utilização indevida pode acarretar perigos para a vida e saúde
do usuário ou danos ao produto e a outros bens.

2.1 Utilização apropriada
A bucha combinada serve para a transmissão remota de um valor de
medição e é utilizada em conjunto com um termômetro de ponteiro ou um
instrumento de avaliação.

O produto é destinado exclusivamente à utilização em grandes instalações
fixas e equipamentos de energia elétrica. Com a utilização apropriada do
produto e respeito aos requisitos e condições mencionadas nesta
documentação técnica, assim como às advertências contidas nesta
documentação técnica e afixadas no produto, não há nenhum perigo de
ferimentos, danos materiais nem ambientais. Isso se aplica a toda a vida
útil, desde a entrega, passando pela montagem e operação, e terminando
na desmontagem e eliminação.

As seguintes utilizações são consideradas apropriadas:
▪ Utilize o produto exclusivamente para transformadores.
▪ Utilize o produto conforme esta documentação técnica, as condições de

entrega acordadas e os dados técnicos.
▪ Todos os trabalhos necessários devem ser executados somente por

pessoal qualificado.
▪ Utilize os dispositivos e ferramentas especiais fornecidos exclusivamente

para o fim previsto e de acordo com as determinações desta
documentação técnica.
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2.2 Informações básicas de segurança
Para evitar acidentes, falhas e avarias, bem como danos ao meio-ambiente,
o respectivo responsável pelo transporte, montagem, operação,
conservação e eliminação do produto ou de peças do produto deve
observar o seguinte:

Equipamento de proteção pessoal
O uso de roupas frouxas ou não adequadas aumenta o perigo de captura ou
enrolamento em partes rotativas e o perigo de que enganchem em partes
salientes. Com isso, há perigo para a vida ou integridade física.
▪ Usar todos os aparelhos e os equipamentos de proteção pessoal

necessários para as respectivas atividades, por exemplo capacete, botas
de segurança, etc. Observar a seção “Equipamento de proteção
pessoal” [►Parágrafo 2.4, Página 14].

▪ Nunca usar equipamento de proteção pessoal danificado.
▪ Nunca usar anéis, correntes nem adornos semelhantes.
▪ No caso de cabelos compridos, usar touca.

Área de trabalho
Desordem e áreas de trabalho mal iluminadas podem provocar acidentes.
▪ Manter a área de trabalho limpa e organizada.
▪ Garantir a boa iluminação da área de trabalho.
▪ Cumprir a legislação nacional aplicável para a prevenção de acidente.

Proteção contra explosão
Gases altamente inflamáveis ou explosivos, vapores e poeiras podem
causar explosões graves e incêndios.
▪ Não montar nem operar o produto em áreas sujeitas a explosões.
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Sinalizações de segurança
As placas informativas de advertência e as placas informativas de
segurança são sinalizações de segurança no produto. Elas constituem parte
integrante importante do conceito de segurança. As sinalizações de
segurança são apresentadas e descritas no capítulo ”Descrição do produto”.
▪ Observar todas as sinalizações de segurança no produto.
▪ Manter todas as sinalizações de segurança no produto completas e

legíveis.
▪ Substituir as sinalizações de segurança danificadas ou não mais

disponíveis.

Condições ambientais
Para garantir um funcionamento confiável e seguro, o produto deverá ser
operado somente sob as condições ambientais indicadas nos dados
técnicos.
▪ Observar as condições de operação indicadas e as exigências relativas

ao local de montagem.

Modificações e adaptações
Modificações ao produto não permitidas ou não apropriadas poderão causar
danos pessoais, danos materiais e falhas no funcionamento.
▪ Alterar o produto somente após consultar a Messko GmbH.

Peças de reposição
Peças de reposição não aprovadas pela Messko GmbH podem causar
danos pessoais e danos materiais ao produto.
▪ Utilizar exclusivamente as peças de reposição aprovadas pelo fabricante
▪ Entrar em contato com a Messko GmbH.

Trabalhos na operação
O produto só pode ser operado se estiver em perfeitas condições de
funcionamento. Caso contrário, há perigo para a vida e a integridade física.
▪ Verificar os dispositivos de segurança regularmente quanto ao seu

funcionamento correto.
▪ Executar com regularidade os trabalhos de inspeção descritos nesta

documentação técnica.
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2.3 Qualificação do pessoal
A pessoa responsável pela instalação, colocação em funcionamento,
operação e inspeção deve verificar se o pessoal tem qualificação suficiente.

Eletricista qualificado
O eletricista qualificado tem conhecimentos e experiência devido à sua
formação específica, bem como conhecimento das respectivas normas e
disposições. Além disso, o eletricista qualificado tem as seguintes aptidões:
▪ O eletricista qualificado detecta por conta própria os possíveis perigos e é

capaz de evitá-los.
▪ O eletricista qualificado é capaz de realizar trabalhos na instalação

elétrica.
▪ O eletricista qualificado tem formação especializada no campo de

trabalho em que atua.
▪ O eletricista qualificado deve respeitar as disposições da legislação

vigente para a prevenção de acidentes.

Pessoas treinadas em eletrotécnica
Uma pessoa treinada em eletrotécnica recebe de um eletricista qualificado
informações e instruções sobre as suas tarefas e os perigos de um
comportamento indevido, bem como sobre dispositivos de proteção e
medidas de proteção. A pessoa treinada em eletrotécnica trabalha
exclusivamente sob a direção e supervisão de um eletricista qualificado.

Operador
O operador usa e opera o produto em conformidade com este documento
técnico. Ele é informado e treinado pelo operador sobre tarefas especiais e
os perigos potenciais resultantes de um comportamento indevido.

Serviço técnico
Recomendamos com ênfase que todos reparos e reequipamentos sejam
executados pelo nosso serviço técnico. Desse modo fica garantida a
execução profissional de todos os trabalhos. Se um reparo não for realizado
pela nossa assistência técnica, é preciso que o pessoal encarregado tenha
sido instruído e autorizado pela Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Alemanha

Telefone: +49 941 4090-0

E-mail: service@reinhausen.com 
Internet: www.reinhausen.com

2.4 Equipamento de proteção pessoal
É obrigatório o uso de equipamentos de proteção pessoal ao trabalhar para
minimizar os riscos à saúde.
▪ Durante o trabalho sempre devem ser utilizados os equipamentos de

proteção específicos para cada atividade.
▪ Nunca usar equipamento de proteção danificado.
▪ Na área de trabalho, devem ser seguidas as informações disponíveis

relativas a equipamentos de proteção.

Roupa de proteção de
trabalho

Roupa de trabalho justa ao corpo com resistência
mínima a rasgos, com mangas justas e sem partes
suspensas. A roupa de trabalho destina-se
principalmente a evitar que o trabalhador seja agarrado
por peças móveis.

Calçados de segurança Para proteção contra peças pesadas que possam cair e
contra escorregões em pisos escorregadios.

Óculos de proteção Para proteger os olhos de partículas lançadas ao ar e
jatos de líquidos.

Protetor facial Para proteção do rosto de partículas lançadas ao ar e
jatos de líquidos ou outras substâncias perigosas.

Capacete de proteção Para proteção contra peças e materiais que possam
cair ou partículas lançadas ao ar.

Proteção auricular Para proteção contra danos ao ouvido.

Luvas de proteção Para a proteção contra perigos mecânicos, térmicos e
elétricos.

Tabela 4: Equipamento de proteção pessoal

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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Neste capítulo pode ser encontrada uma visão geral da estrutura e modo de
funcionamento do produto.

3.1 Descrição do funcionamento e estrutura
A bucha combinada é uma bucha de montagem com resistor de medição
adicional para termômetros de ponteiro de óleo e serve para a transmissão
remota do valor de medição de temperatura. Dependendo do tipo de
aparelho, a indicação elétrica de temperatura é transmitida da seguinte
forma:
▪ Bucha combinada (padrão): conexão por meio do resistor integrado Pt100
▪ Kombi-TT: conexão por meio de uma saída analógica 4...20 mA

No cabeçote de conexão estão situadas as conexões de terminais para os
aparelhos de avaliação assim como um prensa-cabo para o tubo de imersão
do sensor de temperatura do termômetro de ponteiro. A bucha combinada
pode ser combinada com diferentes termômetros de ponteiro e instrumentos
de avaliação. Para isso, leia as respectivas instruções de serviço.

Figura 1: Bucha combinada

1 Cabeçote de conexão 2 Prensa-cabo

3 União roscada dupla G1 4 Tubo de imersão
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5 Resistor integrado Pt100 6 Sensor de temperatura

7 Parafuso de purga

3.2 Placa de características
A placa de características se encontra na parte traseira do aparelho.

Figura 2: Placa de características
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4.1 Utilização
A embalagem tem a finalidade de proteger o produto embalado durante o
transporte, carga, descarga e durante os períodos de armazenamento para
que esse não sofra nenhum dano. A embalagem deve proteger o produto
contra os efeitos normais de transporte como vibrações, golpes, umidade
(chuva, neve, água de condensação).

A embalagem impede também uma mudança de posição indesejada do
material embalado dentro da embalagem.

4.2 Aceitação, montagem e fabricação
O material é acondicionado em uma embalagem feita com uma caixa de
papelão resistente ou em uma caixa de madeira resistente. Essas
embalagens garantem que o envio do produto na posição de transporte
prevista de seja seguro e que nenhuma das peças toque a área de carga do
meio de transporte ou no piso após o descarregamento.

O material embalado é estabilizado dentro da caixa ou da caixa de madeira
para impedir alterações de posição indesejadas e protegido contra
vibrações por meio de divisórias.

4.3 Marcações
A embalagem contém instruções para o transporte seguro e a
armazenagem adequada. Para o envio de produtos não perigosos, aplicam-
se os seguintes símbolos. Estes símbolos devem ser sempre observados.

Proteger contra
a umidade

Este lado para
cima

Frágil Suspender por
aqui

Centro de
gravidade

Tabela 5: Símbolos válidos para o envio

4.4 Transporte, recebimento e tratamento de envios
Além das vibrações, geralmente também ocorrem impactos durante o
transporte. Para evitar possíveis danos, devem-se evitar quedas,
inclinações, tombos e golpes.
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Caso uma embalagem tombe ou caia livremente, ocorrem danos
independentemente do peso.

Antes da aceitação (confirmação de recebimento), o destinatário deve
verificar cada entrega quanto a:
▪ integridade do material de acordo com a nota de expedição
▪ danos exteriores de qualquer tipo

As verificações devem ser efetuadas depois do descarregamento, quando é
possível ter acesso às caixas de papelão ou à embalagem de transporte por
todos os seus lados.

Danos visíveis
Se, no recebimento do envio, forem constatados danos externos causados
pelo transporte, proceda da seguinte forma:
▪ Descreva imediatamente nos documentos de expedição os danos

causados pelo transporte constatados e exija a assinatura do responsável
pela entrega.

▪ No caso de danos graves, perda total e altos custos de reparação, entre
em contato imediatamente com o setor de vendas da Messko GmbH e
com a seguradora responsável.

▪ Após a constatação do dano, não altere o seu estado e mantenha o
material de embalagem até que tenha sido decidida a realização uma
vistoria por parte da empresa de transporte ou da seguradora.

▪ Registre no local o dano com as empresas de transporte responsáveis.
Isso é indispensável para um pedido de indenização!

▪ Se possível, fotografe os danos na embalagem e no produto. Isso
também se aplica a danos por corrosão no material de embalagem pela
infiltração de umidade (chuva, neve, água de condensação).

▪ Não deixe de verificar também a vedação da embalagem.

Danos ocultos
No caso de danos que só são descobertos após a retirada da embalagem
(danos ocultos), faça o seguinte:
▪ Entre em contato com o possível causador do dano o mais rápido

possível por telefone e por escrito para responsabilizá-lo e prepare uma
descrição dos danos.

▪ Para isso, observe os prazos válidos no respectivo país. Informe-se sobre
isso com a antecedência necessária.
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No caso dos danos ocultos, é difícil responsabilizar a empresa de
transportes (ou outros causadores do dano). Em termos atuariais, uma
solicitação de indenização dessa natureza terá chances de sucesso
somente se isso estiver expressamente determinado no contrato de seguro.

4.5 Armazenagem de material enviado
Na seleção e preparação do local de armazenamento, é obrigatório:
▪ Armazenar o produto e os acessórios na embalagem original até a

montagem.
▪ Proteger o material armazenado contra umidade (chuva, alagamentos,

água de degelo de neve e gelo), sujeira, animais nocivos como
ratazanas, ratos, cupins, etc. e contra o acesso não autorizado.

▪ Apoiar as caixas de papelão e de madeira sobre paletes, caibros ou ripas
para protegê-las contra a umidade do piso e proporcionar melhor
ventilação.

▪ Garantir que a base de sustentação tenha capacidade de carga
suficiente.

▪ Manter as vias de acesso livres.
▪ Verificar o material armazenado em intervalos regulares, especialmente

após tempestades, chuvas fortes, nevascas, etc. e tomar as providências
adequadas.
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5.1 Compatibilidade eletromagnética
O aparelho foi desenvolvido em conformidade com as normas de EMC
aplicáveis. Para que as exigências das normas de EMC sejam mantidas,
devem ser observados os pontos indicados a seguir.

5.1.1 Exigência relativa ao cabeamento do local de montagem
Ao escolher o local de montagem, observe o seguinte:
▪ A proteção contra sobretensão da instalação deve ser eficaz.
▪ A ligação à terra da instalação de corresponder aos regulamentos

técnicos.
▪ Peças separadas da instalação devem ser ligadas através de uma

compensação de potencial.

5.1.2 Exigência relativa ao cabeamento do local de operação
Durante o cabeamento do local de operação, observe o seguinte:
▪ Não acondicionar, no mesmo canal de cabos, condutores propensos a

causar interferência (por exemplo, condutores de alimentação) ou
condutores sensíveis a interferência (por exemplo, condutores de sinal).

▪ Manter uma distância maior que 100 mm (3.94“) entre as linhas que
geram interferência e linhas sensíveis a interferência.
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Figura 3: Acondicionamento de cabos recomendado

1 Canal de cabos para condutores
propensos a causar interferência

3 Canal de cabos para condutores
sensíveis a interferência

2 Condutor propenso a causar
interferência (por exemplo,
condutor de alimentação)

4 Condutor sensível a interferência
(por exemplo, condutor de sinal)

▪ Nunca conectar o aparelho a um condutor principal com vários fios.
▪ Utilizar um cabo blindado para o transmissor do sinal analógico.

5.2 Cabos recomendados
Diâmetro exterior 6…13 mm

Tipo de cabo blindado

Seção transversal do condutor 0,75…4 mm2

Material condutor Cobre

Tabela 6: Cabos recomendados
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5.3 Montar e conectar a bucha combinada
 PERIGO

Choque elétrico!
Perigo de morte por tensão elétrica durante a montagem/
desmontagem do aparelho.

► Desligar o transformador nos lados de tensão alta e baixa.
► Proteger o transformador contra religamento.
► Verificar se não há tensão.
► Ligar à terra e em curto-circuito todos os terminais do transformador

(cabos de ligação à terra, secionadores de terra).
► Cobrir ou tornar inacessíveis partes vizinhas que estejam sob tensão.

ü Utilizar o compartimento de termômetro adequado segundo a norma
IEC 60076-22-7 (corresponde a DIN EN 50216-4).

1. Preencher 2/3 do compartimento de termômetro do transformador com
óleo.
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2. Desparafusar a união roscada dupla G1 e parafusar no compartimento de
termômetro.

Figura 4: União roscada dupla G1 e compartimento de termômetro
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3. AVISO!  Danos ao aparelho! Ter o cuidado de deixar a contraporca solta
antes de alinhar ou torcer a bucha combinada. Inserir a bucha combinada
no compartimento de termômetro, alinhar e parafusar com firmeza junto
com a contraporca.

Figura 5: Inserir a bucha combinada no compartimento do termômetro
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4. Desparafusar a tampa do cabeçote de conexão.

Figura 6: Desparafusar a tampa

5. Desparafusar o prensa-cabos para o sensor de temperatura da bucha
combinada e abrir.

6. AVISO!  Danos ao tubo capilar! O contato blindado do prensa-cabo pode
dificultar a passagem do tubo capilar no retorno ou o tubo capilar pode
ser danificado durante essa operação. Retirar o contato blindado do
prensa-cabo do sensor de temperatura.

7. Passar o sensor de temperatura do termômetro de ponteiro e empurrar
por 50 cm (19,69 pol.).
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8. Empurrar o sensor de temperatura pela bucha combinada até o batente
(aprox. 210 mm/8,27 pol. de profundidade).

Figura 7: Inserir o sensor de temperatura

9. Puxar o tubo capilar e apertar o prensa-cabo na bucha combinada com
8 Nm. Apertar a porca de pressão do prensa-cabo com 8 Nm.
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10. Preparar o cabo conforme a ilustração. Retirar 6…10 mm do isolamento
da extremidade de cada fio e, no caso de fios encordoados, crimpar um
terminal. Para o contato da blindagem de cabo com o prensa-cabo,
desencapar o trançado de fios de blindagem por cerca de 5 mm.

Figura 8: Preparação do cabo
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11. Abrir o outro prensa-cabo e passar o cabo de conexão. Ao fazer isso,
garantir que haja contato entre o contato da blindagem e a blindagem do
cabo.

Figura 9: Passar o cabo pelo prensa-cabo

1 Peça inferior do prensa-cabo 2 Contato de blindagem

3 Peça intercalada de vedação 4 Porca de pressão

12. Apertar a porca de pressão com a parte inferior com torque de 8 Nm.
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13. Conectar cada condutor de acordo com o respectivo esquema de
conexões com torque de 0,6 Nm.

Figura 10: Esquema de conexões Pt100

Condutor PE 1 Condutor de medição

2 Condutor de medição 3 Condutor de compensação
(técnica de 3 condutores)

Figura 11: Esquema de conexões 4...20 mA

Condutor PE 1 Condutor de ligação “+” 4...20 mA

2 Condutor de ligação “-” 4...20 mA

14. Passar a blindagem de cabo na parte oposta
15. Fechar a tampa do cabeçote de conexão e apertar os dois parafusos

com 1 Nm.
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6.1 Executar o teste de isolamento
É necessário ligar os terminais de conexão para a exibição remota
4...20 mA ou RTD em curto-circuito antes do teste de isolamento. É
necessário aumentar progressivamente a tensão de teste de 500 VAC no
máximo.

6.2 Executar medições de comparação
ü Executar a medição de comparação apenas após um tempo de

aquecimento de 30 minutos.
► Comparar a indicação do termômetro de ponteiro com a indicação

eletrônica.
ð As indicações dos dois aparelhos devem estar dentro de faixa de

tolerância de ±2 % do valor final.
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Manutenção
O aparelho dispensa manutenção.

Inspeção
► Durante controles visuais ocasionais do transformador, verificar se o

aparelho apresenta danos na sua parte exterior.

Cuidados
► Se necessário, limpar a caixa do aparelho com um pano umedecido e

com um produto de limpeza suave.
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Observe os regulamentos nacionais de eliminação do país em o aparelho
que for utilizado.
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9.1 Materiais
Caixa Alumínio, fundido

Bucha/união roscada Latão, polido

Prensa-cabo EMSKV 20X1,5 EMV-S Latão, niquelado

9.2 Saída do Pt100
Saída do Pt100 Resistor de medição, classe B segundo

IEC 751 (100 Ω a 0 °C)

9.3 Saída de corrente (Kombi-TT)
Tensão de alimentação DC: 12…30 V sem regulagem,

máx. 10 % de ondulação residual,
protegida contra polaridade incorreta

Sinal de saída 4…20 mA

Máx. resistência ôhmica aparente 750 Ω por exemplo UB=24 VDC

Desvio de erro ±2 % do valor final

40
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353025201510
11 24

Área de trabalho
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Figura 12: Resistência ôhmica aparente
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9.4 Condições de operação e condições ambientais
Temperatura ambiente -40…+80 °C

Grau de proteção IP55 em conformidade com EN 60 529.
A bucha combinada é ventilada.

Instalação Ambientes interiores e exteriores

Local de montagem De livre escolha
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9.5 Dimensões

Figura 13: Dimensões











Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel, Germany

+49 (0)6171 6398 0
messko-info@reinhausen.com

www.reinhausen.com/messko

8122419/00 PT - Bucha combinada -
F0400400 - 10/21 - Messko GmbH 2021

THE POWER BEHIND POWER.


	Índice
	1 Introdução
	Fabricante
	Local de conservação
	Convenções de representação
	Sistema de advertência
	Aviso de advertência específico a determinadas seções
	Advertência incorporada
	Palavras de sinalização e pictogramas

	Sistema de informação
	Conceito de manuseio
	Convenções tipográficas


	2 Segurança
	Utilização apropriada
	Informações básicas de segurança
	Qualificação do pessoal
	Equipamento de proteção pessoal

	3 Descrição do produto
	Descrição do funcionamento e estrutura
	Placa de características

	4 Embalagem, transporte e armazenagem
	Utilização
	Aceitação, montagem e fabricação
	Marcações
	Transporte, recebimento e tratamento de envios
	Armazenagem de material enviado

	5 Montagem
	Compatibilidade eletromagnética
	Exigência relativa ao cabeamento do local de montagem
	Exigência relativa ao cabeamento do local de operação

	Cabos recomendados
	Montar e conectar a bucha combinada

	6 Colocação em funcionamento
	Executar o teste de isolamento
	Executar medições de comparação

	7 Manutenção, inspeção e cuidados
	Manutenção
	Inspeção
	Cuidados

	8 Eliminação
	9 Dados técnicos
	Materiais
	Saída do Pt100
	Saída de corrente (Kombi-TT)
	Condições de operação e condições ambientais
	Dimensões


