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O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de
qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se
verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a partir da data da
compra.
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de
prova, bolsa de transporte, sensores, etc.
Excluem-se de garantia os seguintes casos:
a) Uso incorreto, contrariando as instruções.
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados.
c) Queda e exposição a ambientes inadequados.
d) Qualquer dano nas haste provocado por imperícia do usuário.
OBS: O módulo de sensores é constituído por hastes projetadas especificamente
para proporcionar um melhor tempo de resposta ao usuário.
1) Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado
de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento,
autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.
2) Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
3) No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual,
esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os
equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de
certificado de calibração.
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em
mãos o n° da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n° de série do
equipamento.
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos
correm por conta do comprador.
O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso

30. Lista de acessórios

1. Características

Acessórios fornecidos:

• Análise de sistemas trifásicos com 3 ou 4 fios e sistemas monofásicos com 2 ou 3
fios
• Valor TRUE RMS (V123 e I123)
• Potência ativa (W, KW, MW e GW)
• Fator de potência (PF) e ângulo de fase (Ф)
• Energia (WH, kWH, kVARH, PFH)
• Medição de corrente de 0,1mA a 1000A
• Capacidade de analisar o consumo de energia de aparelhos em modo de espera
para a demanda máxima de uma instalação.
• Exibição de 35 parâmetros simultaneamente no display
• Demanda média (kW, MW, kVA, MVA)
• Demanda máxima (kW, MW, kVA, MVA) com período programável
• Analise de harmônica (V123 e I123) à 99ª ordem
• Exibição de 50 harmônicas simultaneamente com forma de onda
• Exibição de forma de onda valores de pico (1024 amostragens por período)
• Análise de distorção harmônica total (THD-F)
• Diagrama vetorial com parâmetros de sistema trifásico
• Captura de 28 eventos transientes (tempos + ciclos) programáveis
• Inclinações, ondulações e interrupções incluídos nos transientes
• Razão de tensão ou corrente trifásicas não balanceadas (VUR, IUR)
• Fator de tensão ou corrente trifásico não balanceado (d0%, d2%)
• Corrente não balanceada calculada através de linha neutra (ln)
• 512kb de memória com intervalo programável (tempo de amostragem de 2 a 3000
segundos, 17,000 gravações para sistema trifásico de 4 fios).
• Saída de forma de onda, parâmetros de potência e harmônicas em comando.
• Amplo display de cristal líquido (LCD) de matriz de pontos com iluminação
• Velocidade de amostragem: 10MHz
• Interface USB
• Calendário e cronômetro embutidos
• Sistema operacional:XP, Vista, Seven (32 e 64 Bits)











4 Pontas de prova com cabo de 3 m
8 pilhas AA de 1,5V
Adaptador AC
Bolsa para transporte
Manual de instruções
4 pontas tipo jacaré
Cabo USB
3 garras de corrente
Software

Acessórios opcionais:
 Garra flexível até 3000 A mod. GF-3000
 Garra de corrente até 1000 A mod. GC-1000
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2. Descrição do Instrumento

Clique em “Concluir” para finalizar o processo.

Os dados poderão ser visualizados e impressos normalmente pelo EXCEL.

3
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1. Terminal de entrada do neutro (tensão)
2. Terminais de entrada de tensão para cada fase (V1, V2 e V3)
3. Entrada DC 12V externo (o adaptador deve ser de 600V isolado)
4. Terminais de entrada de corrente para cada fase (I1, I2 e I3)
5. Display de cristal líquido de matriz de pontos
6. Botões
7. Porta de comunicação USB
8. Suporte do pedestal
9. Pedestal
10. Tampa do compartimento de pilhas
11. Compartimento de pilhas

Siga as instruções da janela e clique em “Avançar” novamente.

Pressione este botão para sair do modo de detecção de
transientes.

Pressione este botão para executar a detecção de transientes.
Pressione este botão para reter os dados exibidos no display.
Pressione novamente para cancelar a função e voltar a medição
normal.
Pressione este botão para iniciar a medição de harmônicas em
magnitude.
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Pressione este botão para selecionar as entradas V1, I1, V2, I2, V3
ou I3 para análise de harmônica

29. Importando arquivos já salvos para o Excel
• Abra o Microsoft Excel,
- Clique em arquivo depois em “abrir”:

Pressione este botão para selecionar entre a entrada de tensão ou
corrente
Pressione este botão para acessar o modo de configuração de
parâmetros.
Pressione este botão para acrescer o valor em 1. Segure o botão
por 2 segundos ou mais para acelerar a operação.
Pressione este botão para decrescer o valor em 1. Segure o botão
por 2 segundos ou mais para acelerar a operação.
No modo de analise de harmônicas, pressione este botão para
mover o cursor para a esquerda, para a ordem anterior.

No modo de analise de harmônicas, pressione este botão para
mover o cursor para a direita, para a próxima ordem.

Na janela “Abrir” vá até o campo “Arquivos do Tipo” e selecione a opção “Todos os
Arquivos”.
De um duplo clique sobre o arquivo a qual deseja visualizar.

Pressione este botão para iniciar o datalogging (registro de
dados). Pressione novamente para interromper o datalogging.
O intervalo de amostragem é exibido sobre o indicador SEC.
No modo de medição de potencia, pressione este botão para
exibir o diagrama vetorial. No modo de analise de harmônicas,
o ângulo de fase será exibido ao invés da magnitude.
Pressione este botão para ativar a luz de fundo do display.
Pressione novamente para desativar.
Pressione este botão para iniciar a medição dos parâmetros de
potência.
Pressione este botão para exibir as formas de onda de tensão e
corrente.
O assistente para importação de texto será aberto, configure a pagina conforme
mostra a figura a seguir e clique em “Avançar”.

5
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Clique em “SIM” para fazer a visualização do arquivo.

Pressione este botão para exibir a forma de onda de tensão
apenas
No modo de medição de parâmetros de potência, pressione este
botão para selecionar o sistema apropriado (3Ф3W, 3Ф4W,
1Ф2W, 1Ф3W). No modo de exibição de forma de onda,
pressione este botão para selecionar V1, I1, V2, I2 ou V3, I3
Pressione este botão para ligar ou desligar o instrumento

1. Garra sensitiva de corrente
2. Gatilho de abertura da garra
3. Chave seletora de escala
4. Conector mini DIN de 6 pinos
Nota: Para definir a corrente de 100A como a do sensor selecionado, pressione o
botão SETUP para selecionar a corrente. Quando a palavra CLAMP estiver
selecionada utilize os botões “▲” e “▼” para selecionar o valor.
Após o procedimento os dados poderão ser impressos normalmente.

Garra GC-1000

Obs: Aconselhamos que a impressão dos dados seja feita com o auxilio do
Microsoft Excel. A impressora direta pelo bloco de notas pode acarretar em
desordem dos dados durante a impressão.

1000A
100A
10A
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28. Salvando os dados para impressão
È possível a visualização e a impressão dos dados coletados também pelo Microsoft
Excel, para isso faça o dowload do respectivo arquivo a qual deseja visualizar
conforme as instruções do capitulo 22. Na janela “Salvar Como” selecione o campo
“Nome do Arquivo” e Salve o arquivo com a extensão “.XLS”conforme o exemplo
abaixo:

Nota: Para definir a corrente de 1000A como a do sensor selecionado, pressione o
botão SETUP para selecionar a corrente. Quando a palavra CLAMP estiver
selecionada utilize os botões “▲” e “▼” para selecionar o valor.
Nota: Selecione a corrente correta (CLAMP) no menu de configuração SETUP.
Quando o sensor de corrente estiver conectado ao analisador de energia, o
instrumento detectará automaticamente a escala selecionada. Selecione a
freqüência correta (Hz) no menu de configurações

Clique em “SALVAR”.
Vá até o local onde o arquivo foi salvo e de um duplo clique sobre o arquivo.
Se caso a mensagem abaixo seja exibida:

Advertência:
Todos os sensores de corrente conectados ao analisador de energia devem ser do
mesmo modelo e mesma escala. Modelos diferentes e de diferentes escalas
causaram resultados incorretos de medição.

7
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27. Representação gráfica dos dados de HARDCOPY

 Quando a função Plot Hardcopy é selecionada conforme pode ser visualizado na
figura anterior, o usuário deve selecionar o arquivo a ser visualizado em open no
menu File.
 O arquivo será visualizado da seguinte forma:

Descrição do Display

a. Pressione o botão SETUP para entrar na tela de ajuste, pressione-o novamente
para selecionar o item para ajustar (o item selecionado será exibido em cor
reversa)
b. Após selecionar o item, pressione o botão ▲ ou ▼ para definir o valor.
c. Após finalizar o ajuste, pressione o botão EXIT para sair deste modo.
1. Selecione o dado a ser descarregado
H significa harmônica.
H em cor reversa significa HOLD (congela a leitura no display), (caso o dado seja
o desejado) pode-se pressionar o botão HOLD para exibir o valor, e pressioná-lo
novamente para sair deste modo.
P significa Power (energia) que pode ser uma referência para baixar dados, o
dado em ordem é: 0 a 84.
2. Exibe o total de dados coletados pelo analisador
3. REC DATE: exibe a data e a hora em que a primeira coleta de dado foi efetuada.
4. HZ: Definição de freqüência do sistema (50, 60, Auto)
5. PT: Definição do valor VT (Transformador de tensão)
6. CT: Definição do valor CT (Transformador de corrente)
7. SEC: Definição dos segundos de intervalo entre um registro e outro
8. CLAMP: Definição do valor de corrente na garra
9. MD TIME: Definição do tempo de demanda máxima
10. TRANS REF: definição de tensão transiente (que será automaticamente alterada
de acordo com o valor PT).
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11. SDVP: Ajustar os limites superiores e inferiores em porcentagem da detecção de
tensão transiente.
12. YEAR: Ajuste do ANO do calendário
13. MONTH: Ajuste do MÊS do calendário
14. DATE: Ajuste da DATA do calendário
15. HORA: Ajuste da HORA do calendário
16. MINUTE: Ajuste dos MINUTOS do calendário
17. SECOND: Os segundos podem ser apenas exibidos (não podem ser ajustados)

 Quando é selecionada esta função, uma outra janela é visualizada onde deve ser
selecionado o arquivo em open no menu File, e a curva seja representada da
seguinte forma:

3. Instruções de Operação
Qualidade de energia de sistema trifásico de 3 fases e 4 fios (3P4W)

 O número abaixo da janela TOTAL representa o número de formas de onda
armazenada no arquivo selecionado. O usuário também pode mover a barra de
rolagem vertical para visualizar um dado de harmônica especifico.
 Cada forma de onda é constituída de 1024 pontos de medição. Para a
visualização de um ponto especifico o usuário pode selecionar na barra de
rolagem
a. Ligue o instrumento. Pressione o botão
em seguida o botão
para
selecionar os sistema 3P4W. O tipo do sistema será exibido na parte inferior
esquerda do display.
b. Conecte as quatro pontas de prova nos terminais V1, V2 , V3 e Vn do terminal de
tensão
c. Conecte as pontas de prova aos fios L1, L2 e L3 do sistema 3P4W.
d. Conecte as três garras de corrente aos terminais I1, I2 e I3 do analisador.
e. Envolva os fios L1, L2 e L3 do sistema 3Ф4W com as garras de corrente.
Certifique-se de que a garra está bem fechada e de que a corrente está fluindo da
parte frontal para a parte traseira da garra.
f. Todos os parâmetros do sistema serão exibidos no display.

9

NOTA: Os valores dos 1024 dados são apenas valores de referencia, e não
podem ser considerados valores RMS.
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Qualidade de energia de sistema trifásico de 3 fases e 3 fios (3P3W)

26. Representação gráfica dos dados no formato WAVEFORM

a. Ligue o instrumento. Pressione o botão
e em seguida o botão
para
selecionar o sistema 3P3W. O tipo do sistema será exibido na parte inferior
esquerda do display.
b. Conecte as três pontas de provas ao terminais L1, L2 e L3 do sistema.
c. Conecte os sensores de corrente aos terminais l1, l2 e l3 do analisador.
d. Envolva os fios L1, L2 e L3 do sistema 3Ф3W com as garras de corrente.
Certifique-se de que a garra está bem fechada e de que a corrente está fluindo da
parte frontal para a parte traseira da garra
e. Todos os parâmetros do sistema serão exibidos no display.
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Após a seleção do arquivo desejado, a barra gráfica será representada
conforme modelo a seguir:

Qualidade de energia de sistema monofásico de 2 fios (1P2W)

a. Ligue o instrumento. Pressione o botão
e em seguida o botão
para
selecionar os sistema 1P2W. O tipo do sistema será exibido na parte inferior
esquerda do display.
b. Conecte as três pontas de provas ao terminais L1 e VN do sistema.
c. Conecte o sensor de corrente a terminal l1 do analisador.
d. Envolva o fio L1. Certifique-se de que a garra está bem fechada e de que a
corrente está fluindo da parte frontal para a parte traseira da garra
e. Todos os parâmetros do sistema serão exibidos no display.
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 O número abaixo da janela TOTAL representa o número de harmônicas
armazenado no arquivo selecionado. O usuário também pode mover a barra de
rolagem vertical para visualizar um dado de harmônica especifico.
 Para visualizar a porcentagem de uma harmônica em especifico, o usuário pode
mover a barra de rolagem.
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NOTA: Caso haja mais de 3600 dados coletados, o modo estatístico será
desabilitado, e suas variações não poderão ser calculadas.

Qualidade da energia de sistema monofásico de 3 fios (1Ф3W)

25. Representação gráfica dos dados do formato HARMONICS

 Quando esta opção é selecionada, conforme figura anterior, o usuário deve
selecionar o arquivo que se deseja visualizar, em open na guia File conforme
figura a seguir:
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a. Ligue o instrumento. Pressione o botão
e em seguida o botão
para
selecionar os sistema 1P3W. O tipo do sistema será exibido na parte inferior
esquerda do display.
b. Conecte as três pontas de provas ao terminais L1, L2 e VN do sistema.
c. Conecte o sensor de corrente a terminal l1 e l2 do analisador.
d. Envolva o fio L1 e L2. Certifique-se de que a garra está bem fechada e de que a
corrente está fluindo da parte frontal para a parte traseira da garra
e. Todos os parâmetros do sistema serão exibidos no display.
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Medição de sistema com CT ou VT

a. Ligue o instrumento. Pressione o botão
e em seguida o botão
para
selecionar os sistema 3P4W. O tipo do sistema será exibido na parte inferior
esquerda do display.
b. Conecte as quatro pontas de prova aos terminais secundários L1, L2, L3 e VN do
sistema.
c. Envolva os fios das bobinas secundárias dos fios L1, L2 e L3. Certifique-se de
que a garra está bem fechada e de que a corrente está fluindo da parte frontal
para a parte traseira da garra.
d. Pressione o botão
algumas vezes até que o indicador CT seja exibido em
destaque no display.
e. Pressione o botão ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir a razão do CT
(transformador de corrente).

13

 Para visualizar outro parâmetro, o usuário deve selecionar o menu Select, e
selecionar o parâmetro desejado, conforme pode ser visualizado a seguir:

24.2 Dados estatísticos
 O programa também permite a visualização gráfica dos dados estatísticos no
modo Maximo (MAX), Mínimo (MIN), Médio (MEAN) e suas variações.
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O arquivo a ser visualizado deve ser selecionado em Open, na guia File,
conforme a figura a seguir:

f. Pressione o botão
algumas vezes até que o indicador VT seja exibido em
destaque no display.
g. Pressione o botão ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir a razão do VT
(transformador de tensão).

h. Pressione
para retornar para o modo POWER. Todos os parâmetros do
sistema serão exibidos no display.
Análise de Harmônica de tensão ou corrente
 O parâmetro selecionado de fabrica a ser visualizado será V12, conforme pode ser
figura a seguir:

(Tensão normal sem distorção e harmônica)
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(Corrente distorcida com harmônicas)
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a. Configure o analisador para medir qualquer sistema de energia (3P4W, 3P3W,
1P2W, ou 1P3W). Para verificar a análise de harmônica de tensão ou corrente,
deve-se pressionar o botão
.
b. Ao pressionar o botão
, a forma de onda será exibida na parte esquerda do
display, e as harmônicas da 1° a 50° ordem na parte direita do display.
c. Os valores
W positivos e negativos de pico serão exibidos na forma de onda (Vpk).
d. O valor True RMS e a distorção total de harmônica de tensão ou corrente será
exibido sob a forma de onda.
e. O cursor (seta ↑ ) apontará a ordem de corrente de harmônicas. A freqüência (HZ)
será exibida próxima ao cursor. A porcentagem de harmônicas (%) será exibida
abaixo do cursor. A magnitude de harmônicas (V ou A) ou o ângulo será exibido
próximo ao sinal %.
f. Para mover o cursor para as próximas harmônicas, pressione ◄ ou ►.
g. Para analisar da 51° até a 99° ordem, pressione o botão ► para alternar para
após a 50ª ordem ou pressione o botão ◄ para alternar para antes da 1ª ordem.

24. Representação gráfica dos dados no formato POWER
24.1 Visualizando um parâmetro do menu Power Data
 Os dados salvos pelo PC ou transferido do Analisador de Energia podem ser
visualizados graficamente através da guia Plot Power Data no menu File,
conforme figura a seguir:

Nota: Se a forma de onda for cortada nos picos ou for exibida em tamanho reduzido,
pressione o botão RANGE para selecionar uma escala maior ou menor para
obter a melhor visualização. O indicador de escala é um símbolo exibido após
a unidade do valor RMS, L (baixa) ou H (alta).

Ao pressionar o botão
a magnitude de cada harmônica é exibida. Para
visualizar o ângulo de fase de cada harmônica, pressione o botão
. O ângulo
de fase será exibido próximo ao símbolo %. Este ângulo de fase exibido é o mesmo
do momento em que a forma de onda foi amostrada. O ângulo de fase não possui
valor 0 (zero) para V1. Os demais valores de ângulo de fase (V2, V3, I1, I2 e I3) são
amostrados com base em V1.
Nota: Se a forma de onda for cortada nos picos ou for exibida em tamanho reduzido,
pressione o botão RANGE para selecionar uma escala maior ou menor para
obter a melhor visualização. O indicador de escala é um símbolo exibido após
a unidade do valor RMS, L (baixa) ou H (alta).
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23. Visualização dos dados

Medição de demanda máxima

 Todos os dados salvos estão no formato de texto. Um editor de texto é aberto
quando se desejar visualizar estes dados. O usuário pode rever os dados salvos
selecionando View File no menu File, conforme figura a seguir:

1. Programa o intervalo de tempo para a demanda máxima.
2. O analisador integrará os valores de KW a KVA ao intervalo especificado.
3. A demanda máxima (MD) será atualizada se a o valor da nova demanda for maior
do que o valor da demanda anterior.
No exemplo abaixo, a demanda máxima é 527,4VA e 527.4W. O intervalo da
demanda máxima é de 2 minutos.

Formas de onda de tensão e corrente

 Os dados poderão ser visualizados conforme janela mostrada a seguir:

Pressione este botão para exibir a forma de onda de tensão e corrente
ao mesmo tempo.
Pressione este botão para selecionar entradas diferentes (V1,l1),
(V2,I2) ou (V3,l3).
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Nota: O ponto de disparo é o ponto zero de cruzamento de V1 para V2, V3, l2, e l3.
O ponto de disparo para l1 é seu próprio ponto zero de cruzamento caso V1 não
esteja presente.
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Nota: No modo de exibição da forma de onda, um período / ciclo de 1024 dados é
exibido.
Forma de onda de apenas tensão

 Caso a opção Manually é selecionada, o botão
será mostrado no canto
superior da tela. Os dados serão salvos a cada vez que este botão for
pressionado.

Pressione este botão para exibir apenas a forma de onda de tensão. O
valor de tensão será exibido na parte inferior do display.
Pressione este botão para exibir apenas a forma de onda de tensão. O
valor de tensão será exibido na parte inferior do display.
Nota: O ponto de disparo é o ponto zero de cruzamento de V1 para V2 e V3.

22.4 Finalizando o salvamento dos dados
Para finalizar o salvamento dos dados, selecione End Recording no menu File.

Nota: No modo de exibição de forma de onda, um período / ciclo de 1024 dados é
exibido.
Diagrama vetorial gráfico
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Pressione este botão para exibir o diagrama vetorial.
Os valores de tensão e corrente serão exibidos em formato vetorial (magnitude,
ângulo). (V1 será utilizado como referência). V1 será tomado como referência. O
ângulo de V1 é sempre zero. Os valores de ângulo de fase de V2, V3, I1, I2 e I3 serão
exibidos com relação a V1. Os valores de V1, V2, V3, I1, I2, I3, V12, V23 e V31 serão
exibidos em vetores graficamente.
V1, V2, V3: Valores de tensão de fase em formato vetorial com relação a V1.
I1, I2 e I3: Valores de corrente de linha em formato vetorial com relação a V1.
IVn: Valores de tensão e corrente calculados pelo neutro com relação ao terra.
V12, V23 e V31: Tensão de linha em formato vetorial com relação a V1.
Ave: Média dos valores de tensão V12, V23 e V31 e corrente de linha I1, I2 e I3.
dV%: Histórico do valor máximo em % de:

(V1, V2, V3) Max - (V1, V2, V3) Min

x 100%

(V1, V2, V3) Min
22.3 Iniciando o salvamento dos dados
 Selecione Start Recording no menu File, conforme figura a seguir. Caso a opção
Auto seja selecionada os dados serão salvos a cada tempo de amostragem
anteriormente ajustados.
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VUR: Razão de tensão não balanceada
d02: O primeiro número é a razão não balanceada da seqüência de zero em
porcentagem (d0) de tensão. O segundo número é a razão não balanceada da
seqüência negativa em porcentagem (d2) de tensão.
Quando VUR é exibido antes de d02, d02 representa a razão não balanceada
da seqüência negativa e de zero para tensão.
REF: Tensão nominal para referência de detecção de transientes
Sd%: Nível (%) para detecção de transientes com relação à tensão nominal (REF).
Nota: O diagrama vetorial é exibido apenas quando a leitura for maior que 200.
Caso a leitura de tensão seja zero, o diagrama vetorial de corrente não será
exibido. Para alternar a exibição do modo VUR para o modo IUR, pressione o
botão PHASE

18

dA%: Histórico do valor máximo em % de

(l1, l2, l3) Max - (l1, l2, l3) Min

x 100%

(l1, l2, l3) Min
IUR: Razão não-balanceada da corrente
d02: O primeiro número é a razão não balanceada de seqüência zero
em porcentagem (d0) de tensão. O segundo número é a razão não balanceada
da seqüência negativa em porcentagem (d2) de tensão.
Quando VUR é exibido antes de d02, d02 representa a razão não balanceada
da seqüência negativa e de zero para tensão.
REF: Tensão nominal para referência de detecção de transientes.
Sd%: Nível (%) para detecção de transientes com relação à tensão nominal (REF).
Nota:
Caso a tensão de L1, L2, e L3 não seja conectado na seqüência correta, o
analisador exibirá L1-3-2 no canto superior direito do display, e emitirá um som
advertindo o usuário sobre a seqüência de fase incorreta.
Seqüência de fase de um sistema trifásico
NOTA: Caso o dado que esteja sendo mostrado seja no formato POWER, os
dados que serão gravados serão no formato POWER. Caso o Bar Graph
(barra gráfica) de Harmônica esteja sendo mostrada os dados que serão
salvos serão no formato HAMONICS. Caso esteja sendo visualizada a forma
de onda o dado que será salvo será no formato WAVEFORM.
22.2 Inserindo o nome do arquivo
 Selecionar a opção Name no menu FILE, e inserir o nome desejado ao arquivo,
conforme janela a seguir:

Pressione este botão para exibir o diagrama vetorial.
Neste modo o analisador também detecta a correção da seqüência de fase Se a
tensão de L1, L2 e L3 não estiver conectada na seqüência correta, o analisador
exibirá L1-2-3 no canto superior esquerdo do display e emitirá um bip para alertar o
usuário da seqüência de fase incorreta.
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21.7 Limpeza da memória

Sistema de alimentação trifásico balanceado e não balanceado (3P3W, 3P4W)

Para efetuar a limpeza dos dados armazenados na memória basta o usuário
pressionar o botão

na janela mostrada a seguir:

OBS: Dois sinais sonoros serão emitidos caso os dados tenham sido
removidos corretamente da memória.

Para verificar se um sistema está balanceado, pressione o botão
PHASE para exibir o diagrama vetorial com o valor VUR exibido no
display.
Sistema balanceado

22. Gravação dos dados visualizados no PC
22.1 Inserindo tempo de amostragem
 Selecione o menu OPTION. Selecione Sample Rate para inserir o tempo de
amostragem. O mínimo tempo de amostragem que pode ser configurado é 2
segundos para dados em formato POWER e HARMONICS. No formato
WAVEFORME o mínimo tempo de amostragem permitido é de 4 segundos.
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Caso o sistema de alimentação trifásico seja balanceado, os parâmetros deverão
ser da seguinte maneira:
V1=V2=V3
V12=V23=V31
O ângulo de fase do vetor V2 = -120
O ângulo de fase do vetor V3 = 120
Vn (tensão de neutro com relação ao terra) = 0V
VUR = 0%
d0% = 0%
d2% = 0%
Sistema não balanceado
Caso os valores sejam diferentes dos citados acima, pode-se dizer que trata-se de
um sistema de alimentação não balanceado. A magnitude da diferença pode ser
utilizada como uma indicação de um sistema não balanceado, Quanto maior for a
diferença, maior o grau de desequilíbrio do sistema.
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Sistema de carga trifásico balanceado e não balanceado (3Ф3W e 3Ф4W)

O analisador de Energia enviará os dados de transiente através da interface serial
USB quando a leitura de transiente for selecionada através do botão TRANSIENT do
analisador de energia.
21.6.1 O usuário deve primeiramente conectar o cabo USB entre o analisador e o
PC.
21.6.2 Inicializar o software do AE-200 e selecionar o menu DATALOGGER
21.6.3 Pressionar o botão
.Quando este botão é
pressionado o usuário é questionado quanto ao nome que se deseja agregar ao
dado no formato Transiente armazenado no analisador de energia, além de poder
selecionar o local de armazenamento no PC. O programa necessitara de
aproximadamente 10 segundos para transferência dos dados do analisador.
21.6.4 Pressione o botão TRANSIENT no painel do analisador de Energia e os
dados serão transferidos para o PC.

Para verificar se a corrente de um sistema está balanceada, pressione
o botão PHASE para exibir o diagrama vetorial com o valor VUR exibido
no display.
Sistema balanceado
Se um sistema de carga trifásico estiver balanceado, os parâmetros devem ser
exibidos como no seguinte exemplo:
I1 = I2 = I3
O ângulo de fase dos vetores I2 e I1 (I2 – I1) = ±120
O ângulo de fase do vetor I3 e I2 (I3 - I2) = ±120
In (corrente de neutro) = 0A
IUR = 0%
d0% = 0%
d2% = 0%
Sistema não balanceado
Caso os valores sejam diferentes dos citados acima, pode-se dizer que trata-se de
um sistema de carga não balanceado. A magnitude da diferença pode ser utilizada
como uma indicação de um sistema não balanceado. Quanto maior a diferença,
maior o grau de desequilíbrio do sistema.
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Captura de Transientes (Inclinações, ondulações e interrupções)

1. Pressione o botão PHASE para entrar no modo de diafragma vetorial.
2. Pressione o botão SETUP para algumas vezes até que o indicador TRANS REF
seja exibido em destaque no display.
 Quando este botão é pressionado todos os dados são descarregados e os seus
respectivos nomes são criados automaticamente com a data, horário e tipo (P:
Power, H: Harmonics e C: Hardcopy). Exemplo: 20090930142000P é utilizado
para um dado no formato Power.
21.6 Down Load dos dados de transiente

3. Pressione os botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir a tensão nominal como
referência. Para sair pressione o botão EXIT.
4. Pressione o botão SETUP algumas vezes até que o indicador SDVP seja exibido
em destaque do display.
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21.4 Down Load de dados no formato Hardcopy
 Caso o dado armazenado seja do tipo Hardcopy, pressione o botão
.
 Quando este botão é pressionado o usuário é questionado quanto ao nome que se
deseja agregar ao dado no formato Hardcopy, armazenadono analisador, além do
local que se deseja salvar no PC.

5. Pressione os botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor de limiar em
porcentagem (SD)
6. Pressione o botão TRANSIENT para iniciar a operação de captura de transientes.
7. Caso a luz de fundo esteja ativada, ela será desativada quando o botão
TRANSIENT for pressionado.
8. Se o analisador capturar qualquer evento transiente (inclinações, ondulações,
interrupções) a luz de fundo será ativada. O usuário pode pressionar o botão
TRANSIENT para rever os eventos registrados.
9. Para sair do modo de captura de transientes, pressione o botão EXIT.
Definição de inclinações, ondulações e interrupções:
- Ondulações: VRMS > (VREF + VREF x SD%)
- Código para inclinações: 1
Se o valor TRUE RMS das fases (V1, V2 e V3) se elevar acima do valor nominal
adicionado o limiar (REF + SD%), esse valor é considerado como ondulação.
- Inclinações: VRMS < (VREF – VREF x SD%)
- Código para inclinações: 2
Se o valor TRUE RMS das fases (V1, V2 e V3) cair abaixo do valor nominal
adicionado do limiar, esse valor é considerado como inclinação.
- Interrupções: VRMS < 30 a 40V
- Código para interrupção: 4
Se o valor TRUE RMS das fases for menor que 30 à 40V, esse valor é considerado
como interrupção.
Tabela de códigos
Ondulações
Código
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1

Inclinações

Interrupções

2

4

22.5 Down Load de todos os dados
Caso o usuário deseje efetuar o descarregamento de todos os dados, pressione o
botão

.

Comentário
Os códigos
podem ser
juntamente
adicionados
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Formato de exibição:
Primeira coluna: Número seqüencial de eventos
Segunda coluna: Tempo decorrido (Dia, Hora, Minutos). O tempo máximo é de 99
dias 24 horas e 60 minutos.
Terceira coluna: Código de ciclos
Quarta coluna: Código de eventos transientes. Deve haver mais de uma condição
transientes ocorrida em um evento.
Nota: No modo de captura de transiente, o analisador toma 128 amostragens de
cada ciclo para cada fase continuamente.
Nota: Quando o botão TRANSIENT for pressionado para rever os eventos
registrados, o analisador interrompe a operação de captura até que o botão
TRANSIENT seja pressionado novamente. O tempo também é interrompido
quando o botão TRANSIENT é pressionado. Assim, o marcador de tempo
não estará correto quando o botão TRANSIENT for pressionado para retornar
à operação.
Nota: O analisador pode registrar até 28 eventos. Quando o analisador completar 28
registros, a operação de captura é interrompida, a luz de fundo é ativada e os
28 eventos transientes são exibidos.
Nota: O código pode ser adicionado para indicar duas ou três condições. Por
exemplo, se o código for 6, significa inclinação + ondulação (2 + 4).
Nota: A maior duração para a operação de captura é 99 dias. Então pode-se utilizar
um adaptador de 12 V DC externo para alimentar o instrumento.

22.3 Down Load de dados no formato Harmonics
 Caso o dado armazenado seja do tipo Harmonics, pressione o botão
.
 Quando este botão é pressionado o usuário é questionado quanto ao nome que se
deseja agregar ao dado no formato Harmonics, armazenado no analisador, e o
local desejado de armazenamento no PC.

Advertência

Os eventos transientes não são registrados em memória
não-volátil. Isso significa que os dados são perdidos caso o
instrumento seja desligado. Assim, pode-se utilizar o
adaptador externo para operações de longo prazo.

Descarregando os dados de transientes
• Quando o botão TRANSIENT for pressionado para exibir os eventos capturados no
display, os dados também serão enviados através da saída USB. Os dados são
enviados no mesmo formato do display, em caracteres ASCII.
01 ELAPSED_TIME CYCLES CODE
02 ELAPSED_TIME CYCLES CODE
03 ELAPSED_TIME CYCLES CODE
04 ELAPSED_TIME CYCLES CODE
Que significam:
CÓDIGO DE CICLOS DE TEMPO DECORRIDO 01
CÓDIGO DE CICLOS DE TEMPO DECORRIDO 02
CÓDIGO DE CICLOS DE TEMPO DECORRIDO 03
CÓDIGO DE CICLOS DE TEMPO DECORRIDO 04
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Nota: Quando o usuário baixar o dado no escritório, um evento adicional será
capturado por não haver conexão de entrada. O evento adicional deverá ser
exibido na seguinte maneira:
1. O tempo decorrido é reajustado para 0.
2. O evento transiente é LO e OUT.
Coleta de parâmetros de potencia (3Ф4W, 3Ф3W, 1Ф2W, 1Ф3W)
1. Defina o tempo de amostragem do datalogger.
2. Pressione o botão POWER para entrar no modo de medição de potência.
3. Pressione o botão 1Ф3Ф para selecionar o sistema apropriado (3Ф4W, 3Ф3W,
1Ф2W, 1Ф3W).
4. Pressione o botão REC para iniciar o registro de dados. O display exibe o símbolo
REC na parte inferior para lembrar o usuário que a função está ativa.
5. Para interromper o registro de dados, pressione o botão REC novamente.
Advertência: Caso não haja entrada no terminal V1, o tempo de amostragem será
diferente do valor ajustado.
Registro de dados de parâmetros de potência

Exemplo de um dado armazenado no formato Hardcopy
21.2 Down Load de dados no formato Power
 Caso o dado armazenado seja do tipo Power, pressione o botão
.
 Quando este botão é pressionado o usuário é questionado quanto ao nome que se
deseja agregar ao dado, no formato Power, armazenado no analisador, além de
poder selecionar o local de armazenamento no PC.
1. Pressione o botão SETUP
2. O arquivo a ser descarregado “Down Load File” será exibido em destaque no
display.
3. Pressione os botões ▲ ou ▼ para selecionar o número do arquivo.
4. Caso o dado armazenado em um arquivo selecionado seja um parâmetro de
potência, o indicador “P” será exibido na frente do número do arquivo.
5. Pressione o botão EXIT.
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Obs: Para impressão e visualização vide capitulo 29.
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Nota: No modo de configuração, a unidade não aceitará nenhum comando recebido
através da porta USB. Para carregar um dado o usuário deve pressionar o botão
EXIT para retornar ao modo normal de medição.
Registro de dados de harmônicas
1. Defina o tempo de amostragem do datalogger.
2. Pressione o botão MAG para entrar no modo de medição de harmônicas.
3. Pressione o botão VI para selecionar a entrada desejada (V1, V2, V3, I1, I2 ou I3).
4. Pressione o botão REC para iniciar o registro de dados. O display exibe o
símbolo REC na parte inferior para lembrar o usuário que a função está ativa.
5. Para interromper o registro de dados, pressione o botão REC novamente.
Advertência: Caso não haja entrada no terminal V1, o tempo de coleta será
incorreto.
Carregamento de dados de harmônicas

Exemplo de um dado armazenado no formato Power

1. Pressione o botão SETUP.
2. O arquivo a ser descarregado “Down Load File” será exibido em destaque no
display.
3. Pressione os botões ▲ ou ▼ para selecionar o número do arquivo.
4. Caso o dado armazenado em um arquivo selecionado seja um dado de
harmônica, o indicador “H” será exibido na frente do número do arquivo.
5. Pressione o botão EXIT.

Exemplo de um dado armazenado no formato Harmonics
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4. Cópia de Tela

Date: Data atual
Time: Horário atual
RMS: Valor true RMS da entrada selecionada
Peak +: Pico positivo da entrada selecionada
Peak -: Pico negativo da entrada selecionada
C.F: Fator de Crista
THD-F: Distorção total da harmônica
VI(1): Valor true RMS da primeira harmônica da entrada selecionada
NOTA: Para selecionar a entrada selecionada (V1, V2, V3, I1, I2, I3), o usuário
deve pressionar o botão

do Analisador de Energia.

Exemplo para entrada I1

21. Data logger
1. Pressione o botão
.
2. Pressione o botão REC. Em apenas alguns segundos a tela será copiada, e
armazenada em um arquivo interno. O display LCD exibirá o indicador REC em
destaque quando em operação. O número exibido após o indicador REC é o
número de arquivo.
3. O usuário pode armazenar até 85 telas caso não haja dados de harmônicas ou
potência armazenados.

 Para efetuar o descarregamento dos dados (down load) armazenados no
Analisador de Energia selecione o menu Datalogger. A tela a seguir deverá ser
visualizada da seguinte forma:
21.1 Entendendo o Download Setup
Para descobrir qual o tipo de dado (Harmonic ou Power), esta armazenado no
Analisador pressione o botão
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5. Leitura de Telas Salvas

20. Modo forma de onda

 Se o Analisador de Energia estiver no modo de Harmônica, o usuário pode
selecionar a forma de onda no menu (Waveform) para que seja visualizada.

1. Pressione o botão SETUP. O arquivo a ser descarregado “Down Load File” será
exibido em destaque no display. Caso o dado no arquivo selecionado seja uma
cópia de tela, o indicador H será exibido em destaque.
2. Pressione os botões ▲ ou ▼ para selecionar a tela salva.
3. Pressione o botão
, a tela salva será armazenada.
Nota: Caso o dado salvo em um arquivo especifico seja uma cópia de tela, o
indicador H será exibido em destaque. O dado de cópia não pode ser
descarregado.

6. Definição da Razão CT e VT

Exemplo para a entrada V1
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Pressione o botão SETUP algumas vezes até o indicador CT ou o VT ser exibido no
canto inferior direito do display. Pode-se pressionar os botões ▲ ou ▼ para
aumentar ou diminuir o valor em 1. Manter pressionado o botão ▲ ou ▼ acelera o
processo. A escala de razão do CT é de 1 a 600. A escala de razão de PT (VT) é de
1 a 3000. Uma vez que q razão CT e VT (PT) estejam definidas, a leitura de corrente
e tensão se torna:
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7. Definição do Intervalo de Tempo Para a Demanda Máxima

z O usuário pode mover a barra de rolagem horizontal para selecionar a ordem da
harmônica desejada, conforme destacado na imagem anterior.
Index: Ordem da harmônica selecionada
Hz: Freqüência da harmônica selecionada
%: Porcentagem da harmônica selecionada em relação à 1ª harmônica
Angle: Ângulo da harmônica selecionada
Date: Data Atual
Time: Horário atual
RMS: Valor true RMS da entrada selecionada
Peak +: Pico positivo da entrada selecionada
Peak -: Pico negativo da entrada selecionada
C.F. : Fator de Crista
THD-F: Distorção total da harmônica
VI(1): Valor true RMS da primeira harmônica da entrada selecionada.
NOTA: Para selecionar a entrada desejada (V1, V2, V3, I1, I2, I3), o usuário

Para definir o intervalo de tempo em minutos, pressione o botão SETUP algumas
vezes até que o indicador MD seja exibido no display. Pode-se pressionar os botões
▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor em 1. Manter pressionado o botão ▲ ou
▼ acelera o processo.
A escala de intervalo de tempo de MD é de 1 a 60 minutos. Uma vez que o intervalo
de tempo esteja definido, a unidade irá calcular a demanda máxima e a demanda
média em Watts (W) ou Volt Ampères (VA). Para alternar entre W e VA, pressione o
botão POWER.

deve pressionar o botão

do Analisador de Energia.

8. Definição do Intervalo de Amostragem do Datalogger

Exemplo para entrada V1
Para definir o intervalo de amostragem do datalogger em minutos, pressione o botão
SETUP algumas vezes até o indicador SEC ser exibido no canto inferior direito do
display. Pode-se pressionar os botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor
em 1. Manter pressionado o botão ▲ ou ▼ acelera o processo. Para sair, pressione
o botão EXIT.
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 O usuário possui ainda a opção de visualização em % porcentagem ou de ângulo
de fase.
 O usuário possui a opção de seleção da ordem 50 ou 99 da harmônica desejada,
para ser visualizada.
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9. Definição do Calendário

Exemplo com o sistema 1P2W

19. Modo Harmônicas
 Caso o Analisador de Energia esteja no modo de medição de Harmônicas a tela a
seguir poderá ser visualizada:
OBS: Este modo de medição pode ser selecionado, pressionando o botão
MAG do analisador de Energia, e pressionando o botão UPDATE do software.

1. Pressione o botão SETUP para selecionar (Year, Month, Date, Hour, Minute).
2. Pressione os botões ▲ ou ▼ para selecionar os números.
Nota: Os segundos não podem ser ajustados.

Exemplo para a entrada I1
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10. Especificações (23°C ±5°)
Potência AC
(50 ou 60 Hz, PF = 0.5 a 1, CT = 1, tensão > AC 20V, corrente > AC 4A para a
escala de 100A, Corrente > AC 40A para 1000A, e forma de onda contínua.
Modelo AE-200 + GC-1000
Escala (0 a 1000A)
5,0 – 999,9W
1,000 – 9,999KW
10,00 – 99,99KW
100,0 – 999,9KW
1000 – 9999KW
0,000 – 9,999MW

1

Resolução
0,1W
0,001KW
0,01KW
0,1KW
1KW
0,001MW

Precisão da leitura
±1% ±0,8W
±1% ±8W
±1% ±80W
±1% ±0,8KW
±1% ±8KW
±1% ±80KW

Potência AC
(50 ou 60Hz, PF = 0,5 a 1, CT = 1, tensão > AC 20V, corrente > AC 40mA para a
escala de 1A, corrente > AC 0,4A para a escala de 10A, Corrente > AC 4A para a
escala de 100A, e forma de onda contínua)
2
Escala (0 a 100A)
Resolução
Precisão da leitura
5,0 – 999,9W
0,1W
±1% ±0,8W
1,000 – 9,999KW
0,001KW
±1% ±8W
10,00 – 99,99KW
0,01KW
±1% ±80W
100,0 – 999,9KW
0,1KW
±1% ±0.8W
1000 – 9999KW
1KW
±1% ±8KW

Exemplo com os sistemas 3P4W e 3P3W

1,2

Para CT ≠ 1, a precisão em porcentagem é a mesma (±1%). Mas os dígitos
adicionais devem ser multiplicados pela razão CT.
Por exemplo: ± 8W se torna ± 0,8W x razão CT
• Escala da razão do transformador de corrente (CT): 1 a 600
• Potência aparente AC: VA de 0,000VA à 9999kVA
VA = Vrms x Arms
• Potência reativa AC: VAR, de 0,000VAR à 9999kVAR
VAR =

2

VA  W

2

• Energia ativa AC: mWh, Wh ou kWh, de 0mWh à 999999kWh
Wh = W x Tempo (em horas)
Corrente AC
(50 ou 60Hz, escala automática, True RMS, Fator de crista <4, CT = 1)
Exemplo com o sistema 1P3W
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NOTA: Caso o usuário efetue a troca do sistema de medição após o
programa inicializar, pressione o botão UPDATE NOW, do software, para que
as informações das medições sejam atualizadas.

18. Diagrama Fasorial
 Caso o Analisador de energia esteja no modo POWER, para visualizar o diagrama
de fasores basta o operador selecionar o botão PHASOR do software, conforme
figura a seguir:

Modelo GC-1000
Escala
Resolução
10,00A
0,001A/0,01A
4A - 100,0
0,01A/1A
40A – 1000,0
0,1A
Modelo 6801 (Proteção de sobrecarga) AC 2000A
Escala
Resolução
0,04 – 1A
0,001
0,4 – 10A
0,01A
4 – 100A
0,1A

3

Precisão de leitura
±0,5% ± 0,5A
±0,5% ± 5ª

4

Precisão de leitura
±0,5% ± 0,05A
±0,5% ±0,05A
±1,0% ±0,5A

3,4

Para CT ≠ 1, a precisão em porcentagem é a mesma (±0,5%). Mas os dígitos
adicionais deverão ser multiplicados pela razão CT.
Por exemplo: ±0,5A x Razão CT.
Tensão AC
(50 ou 60Hz, Escala automática, True RMS, Fator de crista <4, Impedância de
entrada 10MΩ, VT (PT) = 1, Proteção de sobrecarga AC 800V)
Escala
Resolução
Precisão da leitura6
20,0V – 500,0V (Fase ao neutro)
±0,5% ± 5 dgts
0,1V
20,0V (Fase a fase)
±0,5% ± 5 dgts
6

Para VT (PT) ≠ 1, a precisão em porcentagem é a mesma (±0,5%). Mas os dígitos
adicionais deverão ser multiplicados pela razão CT.
Por exemplo: ±5 dígitos X razão VT(PT)

 Após a seleção desta opção o diagrama poderá ser visualizado conforme cada
modo de medição.

Harmônicas de tensão AC em porcentagem
(1 a 99º ordem, tensão mínima à 50 ou 60Hz > 80V AC. Caso a tensão seja 0 à 50
ou 60Hz, toda a porcentagem exibida será 0).
Escala
Resolução
Precisão
1 – 20º
±2%
21 – 49º
0,1%
4% da leitura ±2,0%
50 – 99º
6% da leitura ±2,0%
Harmônicas de tensão AC em magnitude
(1 a 99º ordem, tensão mínima à 50 ou 60Hz > 80V AC, VT=1)
Escala
Resolução
Precisão
1 – 20º
±2% ±0,5V
21 – 49º
0,1V
4% da leitura ±0,5V
50 – 99º
6% da leitura ±0,5V

43

32

Harmônicas de corrente AC em porcentagem
(1 a 99º ordem, corrente mínima à 50 a 60Hz > 20A. Caso a corrente é 0 a 50 ou
60Hz, toda a porcentagem exibida será 0)
Modelo GC-1000 (1000A)
Escala
Resolução
Precisão
1 – 20º
±2%
21 – 49º
0,1A
4% da leitura ± 2,0%
50 – 99º
6% da leitura ± 2,0%
Harmônicas de corrente AC em magnitude
(1 a 99º ordem, a corrente mínima à 50 ou 60Hz > 20A, CT =1)
Modelo GC-1000 (1000A)
Escala
Resolução
Precisão
1 – 20º
±2% da leitura ±0,4A
21 – 49º
0,1A
±4% da leitura ±0,4A
50 – 99º
±6% da leitura ±0,4A
Fator de crista (CF)
Escala
0,00 – 1,00
Ângulo de fase (Φ)
Escala
-180° a 180°

Resolução
0,01

Precisão
±0,04
Exemplo com sistema trifásico (1P3W)

Resolução
0,1°

Precisão
±1°

Distorção de Harmônica Total
(THD-F com relação à 50 ou 60 Hz. Valor mínimo > 80V e > 20A, 1 a 50º harmônica.
Caso a tensão ou corrente seja zero, toda a porcentagem exibida será zero).
Modelo GC-1000 (1000A)
Escala
Resolução
Precisão
0,0 – 20%
±2%
20 – 100%
0,1%
±6% da leitura ± 1%
100 – 999,9%
±10% da leitura ± 1%
Valor de pico de tensão AC (valor de pico > 20V) ou corrente AC (valor de pico >
20A), VT =1
Modelo AE-200 + GC-1000
Escala
Tempo de amostragem
Precisão
50Hz
39µs
±5% ± 30 dígitos
60Hz
33µs
±5% ± 30 dígitos

Exemplo com sistema monofásico 3 fios (1P2W)
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17. Modo Power
 Quando o software esta no modo Power a tela a seguir será exibida:

Fator de crista (C.F.) de ACV (valor de pico > 20V) ou ACA (valor de pico > 20A),
VT = 1
Modelo AE-200 + GC-1000
Escala
Resolução
Precisão
1,00 – 99,99
0,01
±5% ± 30 dígitos
Freqüência em modo automático
Escala
Resolução
45 – 65 Hz
0,1Hz

Precisão da leitura
0,1Hz

Analisador de energia AE-200

Exemplo com sistema trifásico (3P4W)

Exemplo com sistema trifásico (3P3W)
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• Equipamento projetado para uso interno
• Alimentação: 8 pilhas de 1,5V tamanho AA
• Alimentação externa: Adaptador de 12V
• Display de cristal líquido (LCD) de matriz de pontos com iluminação
• Taxa de atualização do display: 1vez/segundo
• Consumo de energia: 140mA
• Número de amostragens: 1024 amostragens/período
• Data Logger de arquivos: 85
• Capacidade da memória:
- 17476 registros (sistema 3P4W, 3P3W)
- 26214 registros (sistema 1P3W)
- 52428 registros (sistema 1P2W)
- 4096 registros (50 harmônicas por registros)
• Tempo de amostragem: 2 a 3000 segundos para o registro de dados
• Indicação de bateria fraca: O símbolo
é exibido no display
• Indicação de sobrecarga: OL
• Dimensões: 257 x 155 X 57mm
• Peso: 1160g (incluindo pilhas)
Garra de corrente GC-1000 (1000A)
• Tamanho máximo do condutor:
- 55 mm aproximadamente (cabo)
- 64 mm x 24 mm (barramento)
• Seleção de escala: Manual (10A, 100A, 1000A)
• Dimensões: 244 x 97 x 46 mm
• Peso: 600g
• Temperatura de operação: -10ºC a 50ºC
• Umidade de operação: < 85% U.R
• Altitude: Até 2000m
• Temperatura de armazenamento: -20ºC a 60ºC
• Umidade de armazenamento: < 75% U.R
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11. Substituição das Pilhas

 Será exibida a mensagem a seguir, então clique em OK.

16. Seleção da porta COM
 A seleção da porta COM deve ser feita de acordo com a porta que esta sendo
utilizada no computador pessoal, e esta varia de acordo com a configuração do
PC.
 Esta seleção pode ser feita através do menu option, conforme figura a seguir.

Quando o indicador de bateria fraca for exibido no display, as pilhas deverão ser
substituídas de acordo com o procedimento abaixo:
1. Desligue o instrumento e retire todas as pontas de provas e garras de correntes
conectadas ao instrumento.
2. Retire o parafuso da tampa do compartimento de pilhas.
3. Levante e retire a tampa do compartimento de pilhas.
4. Retire as pilhas velhas.
5. Instale 8 novas pilhas de 1,5
6. Feche a tampa do compartimento de pilhas e re-coloque o parafuso.
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 Clique em Next novamente, para confirmar as opções de instalação
anteriormente selecionadas.
 Após a instalação correta do software a tela a seguir será exibida.

12. Manutenção e Limpeza
Este instrumento não possui peças que possam ser consertadas pelo operador.
Serviços de manutenção e reparo não cobertos neste manual devem ser executados
apenas por pessoal qualificado.
Limpe periodicamente o gabinete do instrumento com um pano úmido e detergente
neutro. Nunca utilize abrasivos ou solventes para limpar o instrumento.

13. Requisitos para instalação do software
141 Requisitos do Sistema
• Windows XP / Seven
• Processador 600MHz, ou acima.
• 256mb de memória (512mb é ideal para um melhor desempenho)
• Resolução: 1024 X 768 pixels

14. Software
Instalando o Driver USB
Caso seu computador não tenha o driver USB do equipamento instalado
Insira o CD e aguarde a inicialização automática.
Clique sobre a opção “USB Driver.“ E siga os passos para a instalação do driver USB.

 Selecione a opção Finish, onde deverá ser exibida a mensagem a seguir.

 Clique sobre a opção Sim para reiniciar o Computador e concluir a instalação do
software.

15. Operacionalização do software
16.1 Conectando o Instrumento ao Computador

Instalando o Software:
Insira o CD e aguarde a inicialização automática.
Clique sobre a opção desejada com ( . ) ou com ( , ) e clique em “Next”.
Recomendamos que a virgula seja usada ( , ).

 Conecte uma das extremidades do cabo USB ao instrumento e a outra conecte
ao PC.
16.2 Iniciando o programa
 Inicialize o software selecionando-o através da barra de ferramentas conforme
figura a seguir.
 Selecione Iniciar / Programas / Power Harmonics Analyser E6.49
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 Clique em Next para prosseguir a instalação, então será exibida a tela a seguir.

 Clique sobre a opção Next
 A seguinte tela será exibida, onde devem ser inseridos os nomes do usuário
(NAME) e da Empresa (Company) que esta utilizando o software.

 Clique em Next para que a próxima tela seja exibida.

 Clique sobre a opção Next novamente
 A próxima tela será exibida, onde será criada a pasta dos arquivos necessários à
funcionalidade do software
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