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Sensor de alta corrente   1000545 

 

Instruções para o uso 
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1. Indicações de segurança 

 Para evitar danos na resistência de 
medição, respeitar os limites de 
desempenho descritos mais abaixo. 

 Não ultrapassar a duração de medição 
máxima de 15 s com corrente de 20 A. 
Logo, deixar esfriar durante 10 min.  

 Utilizar cabos de segurança. 

 

 

2. Descrição  

Sensorbox (caixa de sensor) para a medição 
de corrente elétrica em circuitos de corrente 
contínua e alternada. 

Método de medição por resistência shunt. 

Para a conexão das entradas e saídas são 
utilizados cabos para experiências com 
conectores de pino de 4 mm. 

ATENÇÃO: esta sensorbox não é 
automaticamente reconhecida pela interface! 

 
2.1 Fornecimento 

1 sensorbox 

3. Dados técnicos 

Faixa de medição: 0 a ±10 A 

Corrente máx.: ±20 A por 15 s 

Tipo de sensor: resistência 
shunt  

5 m / 2 W 

Precisão: <1 % 

 

 

4. Utilização 

 Conectar a corrente (contínua) nos 
conectores I+ e I- com a polaridade 
correta; no caso de medição de corrente 
alternada a polaridade é irrelevante! 

 Estabelecer uma conexão por cabo nos 
conectores U+ U- de a polaridade correta 
com os conectores UA

in ou UB
in da interface 

3B NETlogTM. 
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5. Exemplo de experiência 

5.1 Medição do campo magnético de uma 
bobina eletrificada 

Aparelhos requeridos: 

1 3B NETlog @230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlog @115 V 1000539 

1 sensor alta corrente  1000545 

1 sensor campo magnético 1000558 

1 bobina de campo 1000591 

1 fonte de alimentação DC 16 V/20 A
 1002771 

1 Conjuto de 15 cabos para experiências 
 1002841 

 Montagem da experiência conforme fig. 1. 

Para a montagem de um campo magnético 
mensurável é necessário aplicar uma corrente 
de até 10 A na bobina de campo. O sensor de 
alta corrente fornece uma tensão proporcional 
à corrente de 50 mV a 10 A. A faixa de 
medição selecionada é de 200 mV na entrada 
de tensão utilizada na interface.  

 Conectar o sensor de campo magnético 
com a interface. 

 Elevar progressivamente a corrente na 
bobina de campo de  0 bis 10 A a passos 
de 0,5 A e registrar a densidade de fluxo 
correspondente (fig. 2). 

 

 

Fig. 1 Medição de campo magnético por meio de uma bobina eletrificada  
 

 

Fig. 2  Campo magnético em função da corrente  
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