
Características Elétricas Gerais (CEG): 

Classe de precisâo: ± 0,5% F.E. 

Linearidade: ± 0,5% F.E. 

Reprodutibilidade: < 0,3%. 

Influência da Temperatura: < 0,3% / 10 °C (Referência 25 °C). 

Ondulação Residual  < 2%. 

Tempo de Resposta  < 40mS. 

Isolação galvânica entre entrada / saída e alimentação  > 2KV / 1 min. 

Condições Climáticas: 

Operação -10.....+70 °C 

Armazenagem: -25 ......85 °C  

O TRU possue alimentação universal entre 35V a 250 V em AC ou DC ( tensão 

continua ou alternada ).  

Corrente de Saída e respectiva carga 

A carga adicional na saída da família TRU obedece a seguinte formula:  

Rs = 20 / Is 

Onde: 

Is é a corrente de saída. 

Rs é a resistencia série admissivel no circuito. 

20 é uma constante.  

Especificações divergentes são atendidos sob consulta. 

 

Grandeza de Saída 

  

Os transdutores da série TRU podem ser fornecidos com saídas simétricas ,que 

podem variar de -20mA a +20mA, ou qualquer outro valor dentro desta faixa.  

Podem também ser fornecido com saída dupla , com valores independentes uma da 

outra, ou iguais.  

Também é fornecido com uma saída em corrente e outra em tensão, com valores 

entre 0mA e 20mA para corrente, e 0 a 20 Volts em tensão. 

 

Simetria de Sinal 

  



Os transdutores TRU podem ser fornecidos com saída simétrica de corrente ou 

tensão.  

Os valores desta grandeza está entre -20mA a +20mA para corrente, ou -20Volts a 

+20 Volts para tensão 

 

Alimentação 

  

Toda a série dos transdutores TRU possuem alimentação auxiliar universal cujo 

valor está entre 35 Volts a 250 Volts em AC ou DC. 

 

Normas e Procedimentos 

  

Os transdutores da série TRU produzidos pela LOEFER obedecem aos ensaios 

baseados nas seguintes normas.  

   

SURTOS E TRANSIENTES: 

Normas ANSI C37 90a , ANSI C39.1 e IEC 255-6 

   

ENSAIOS DE IMPULSO: 

Norma IEC 255-5 

1,2 / 50 µS sendo 3 pulsos negativos e 3 positivos em intervalo de 3 Segundos. 

  

Ensaio de tensão aplicada conforme IEC 255-4/5 2,0 KV , 60Hz durante 1 minuto 

entre todos os bornes e carcaça. 

  

Ensaio climático conforme IEC 68-2-14. 

Temperatura: -10a +70 °C durante 8 horas. 

 

Conectando Equipamentos 

O TRU pode conectar vários equipamentos , e ainda manter estável a leitura, pois 

sua baixa impedância de saída garante esta condição.   



 

Figura 1* 

*Esquema referente a ligação e uso do TRU Posição. Para outros modelos, favor entrar em contato com o 
Suporte Técnico para esclarecimentos. 

Ensaios 

Todos os equipamentos da LOEFER, possuem relatório de ensaios de rotina que 

acompanha cada equipamento e/ou lote de equipamentos. 

Dimensão, Construção E Montagem: 

Gabinete: DIN Em plástico ABS;  

Montagem: Fundo de painel;  

Posição de montagem: qualquer;  

Fixação: Por parafusos ou trilhos DIN;  

Bornes: externos de parafuso para cabo máx. 2,5 mm2  

Grau de Proteção: IP-50;  

Peso: 0,3 kg.  



 

Figura 2 


