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       RESISTENTE AO CONTATO COM 

110 VCA 
 
 

        SEM DANO SE EXPOSTO À 

SOBRECARGA  
 
 

        TESTA CONEXÕES DE 

ATERRAMENTO POSITIVAS E  

NEGATIVAS AO MESMO TEMPO 
 

 TESTES MEDIANTE CONTATO DE 

DE SIMPLES ALERTA SONORO QUE 

INDICA CONEXÃO DE ATERRAMENTO 
 
 

 NÃO DETECTA CONEXÕES DE 

ATERRAMENTO "CEGAS" 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nosso detector de conexões de aterramento modelo 360 é uma ferramenta independente 
concebida para simplificar, acelerar e padronizar os testes de conexões de aterramento 
exigidos pelas normas da FRA nos. 234.249 e 236.107 (Administração Federal Ferroviária 
dos Estados Unidos (Federal Railroad Administration – FRA). A tensão de teste é de 22,5 
VCC para ambos os modos de teste e confirmação, refletindo um padrão comum em várias 
ferrovias e fora das faixas de voltagem normal de sinalização. A operação exclusiva 
medianteum simples toque acelera consideravelmente os testes. Além disso, com o 
verificador 360, não é necessário alternar as polaridades para detectar conexões de 
aterramentos positivas e negativas em circuitos com uma tensão de 16 VCC ou menor. Nos 
circuitos com tensão superior a 16 VCC, será necessário fazer testes em ambas 
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polaridades. Além disso, para proteger contra a detecção de conexões de aterramento 
"cegas", a sensiblidade do medidor é limitada a 1000 ohms por volt, que corresponde ao 
Simpson TS-111(r). 
 
No modo de TESTE, os alarmes (LED vermelho e bipe) são ativados quando o 
encarregado de manutenção detectar uma conexão de aterramento. Por motivos de 
segurança e para poder fazer testes quando houver tráfego, a corrente de saída é limitada 
a menos de 1,0 mA no modo de TESTE. 
 
Dado que a saída de nosso detector de conexões de aterramento pode chegar até um 
máximo de 10,0 mA no modo de CONFIRMAÇÃO, ao detectar um indício de conexão de 
aterramento, o encarregado de manutenção deve obter permissão da via e reparo (TOP) 
para passar o dispositivo para o modo de CONFIRMAÇÃO antes de verificar se deve 
informar a conexão de aterramento. Ao confirmar que determinou que é seguro passar para 
o modelo 360, um teste rápido no modo de CONFIRMAÇÃO indicará o valor de conexão de 
aterramento até 10,0 mA (escala total do dispositivo). Dado que fornecemos tensão no 
modo de confirmação (corrente), bem como no modo de teste (tensão), não serão 
produzidos erros de detecção de conexão de aterramento. Além disso, ao fornece tensão 
de teste de corrente não é necessário ativar os circuitos que estavam inativos no momento 
do teste. 
 
De estrutura sólida e concebido para resistir o ambiente exigente de ferrovias, o verificador 
360 incorpora circuitos que fornecem proteção contra danos causados pelo contato 
transitório com uma corrente de 110 VCA. Além disso, como a saída é limitada pela 
corrente, a conexão do verificador a umaconexão de aterramento de corrente elevada não 
danifica o verificador. Para oferecer múltiplos usos, a unidade vem agora acondicionada 
com uma bateria de lítio de 9 VCC que amplia a faixa da temperatura de operação para -40 
ºF.  
 
Agora o compartimento de armazenamento da bateria é um dispositivo de fácil acesso em 
forma de gaveta que pode ser acessado de um dos lados da unidade. A unidade é 
fornecida com condutores e um estojo de transporte preto com zípe, com espaço para 
armazenar condutores e um bolso para carregar uma bateria extra e o dispositivo de 
verificação de calibração. São também fornecidos um cartão com instruções básicas e um 
manual de instruções completas. Tem também disponível um acessório tipo estojo de para 
dois medidores (PN: 360-20) que permite ao encarregado de manutenção transportar seu 
detector de conexões de aterramento (testes de conexão de aterramento) e um voltímetro 
Fluke ou medidor similar (testes de tensão) no mesmo estojo. 
 

ESPECIFICAÇÕES 
 
 a. Saída do modo de TESTE: 22,5 VCC menor do que 1,0 mA 
 
 b. Corrente no modo de TESTE necessária para detecção de conexão de 
aterramento: 0,10 mA 
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 c. Saída do modo de CONFIRMAÇÃO: 22,5 VCC. Não excederá 10,0 mA 
 
 d. Isolamento: 1000 Ohms por volt (através de medidor) 
 Concebido para absorver uma conexão transitória para 110 VCA 
 Sonda isolada em estojo de plástico que fornece proteção para o 

operador e proteção contra curto-circuitos. 
 
 e. Indicadores: vazamento de aterramento de 0,10 mA  LED vermelho, alarme 
sonoro 
  Bateria interna apropriada – 8,0 mA ou superior no modo de CONFIRMAÇÃO 
           com os condutores em 
curto. 
 
 f. Tipo de bateria: A de lítio, é fornecido uma bateria de de 9V.  (vida útil 
de 30 horas) 
  
 g. Temperatura: –40 ºC (-40 ºF) a + 45ºC (120ºF)  
 
 h. Características físicas: Estojo: 6,75 polegadas de comprimento por 3,50 

polegadas de largura por 1,5 polegadas de altura 
   Condutor de teste: 48 polegadas de comprimento com pinça jacaré 
   Condutor de aterramento: 6 pés de comprimento com clipe de garra 

REFERÊNCIA PARA PEDIDOS 

 

DESCRIÇÃO DA PEÇA NÚMERO DE PEÇA 

Detector de conexão de aterramento modelo 360 com 
condutor positivo de pinças jacaré, bolsa para 
ferramentas com zíper 

360-3 

Acima, em estojo para dois medidores 360-1003 

Acima, em estojo para dois medidores com dispositivo de 
verificação de calibração 

360-1002 

Dispositivo de verificação de calibração 360-30 

Estojo para dois medidores 360-20 

Bateria de lítio de 9 VCC, de reposição 04-1015 

Conjunto de condutores, condutor positivo com pinças 
jacaré, reposição 

360-19 

Estojo, bolsa para ferramentas, reposição 360-12 

 

 ENVIAR PEDIDOS PARA 
 RailBrasil Ferroviária e Equipamento Phone:  (11) 5070-8640 
 Av. Marechal Rondon, 1380  Email:  commercial@railbrasil.com.br 
 Complexo Industrial – Centro 
 06093-010 Osasco-SP BRASIL 
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