MANUAL DE INSTRUÇÕES

ANALISADOR DE ENERGIA
DIGITAL PORTÁTIL
MODELO AE-100

1. Informações de Segurança
Este manual de instruções fornece informações e advertências
essenciais para que este instrumento seja operado de forma
adequada. Antes de iniciar a operação do instrumento, leia com
atenção as seguintes informações:
- Durante a medição de alta tensão, procedimentos incorretos
podem resultar em ferimentos graves ou até mesmo a morte, bem
como em danos ao instrumento. Leia cuidadosamente este manual
e certifique-se de ter compreendido todas as instruções antes da
utilização.
- Não utilize o instrumento ou as pontas de prova se estes estiverem
danificados.
- Seja cauteloso ao trabalhar com condutores ou barramentos
elétricos. Contatos acidentais podem resultar em choque elétrico.
- Para evitar danos ao instrumento, não exceda os limites máximos
de entrada especificados.
Símbolos de Segurança
- Consulte o manual antes de utilizar o aparelho.
- Este símbolo está presente nos locais onde o usuário
deve consultar os tópicos correspondentes no manual
antes de utilizar as funções relevantes do medidor.
Tensão perigosa
O instrumento está protegido por camada dupla de
isolação ou isolação reforçada. Ao efetuar manutenção,
utilize apenas peças de substituição especificadas.

De acordo com normas EN-61010-1 2º edição.

Perigo

Advertência

Indica que operação incorreta resulta em extremo perigo
de acidente que pode causar a morte ou ferimentos
graves ao usuário.

Indica que operação incorreta pode resultar em danos
ao instrumento ou ferimentos graves ao usuário.
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Cuidado

Indica que operação incorreta pode resultar
em danos ao instrumento ou ferimentos ao
usuário.

■ Instalação

Cuidado

- Este aparelho foi projetado para uso interno
à temperaturas de 0 a 40ºC.
- Não armazene ou utilize o instrumento em
exposição direta à luz do sol, altas
temperaturas, umidade ou condensação
excessivas, para evitar danos ao instrumento
ou deterioração da isolação.
- Este instrumento não é à prova d’água ou
poeira.
- Não utilize o instrumento em ambientes
corrosivos ou explosivos.

■ Antes do uso

Advertência

- Não utilize o instrumento se o mesmo ou
suas mãos estiverem úmidas.
- Ao trabalhar com circuitos energizados,
tome todas as precauções adequadas,
incluindo o uso de luvas e botas de borracha
e capacetes de proteção.

■ Conectando o instrumento

Advertência

Cuidado

- Para evitar choque elétrico, desligue a
energia antes de conectar as pontas de
prova.
- Para evitar choque elétrico e curto-circuito,
desligue a energia do circuito a ser medido
antes de conectá-lo ao instrumento, se
possível.
- O equipamento pode ser alimentado por 8
pilhas “AA” ou pelo adaptador 12 VCC
(110/220V)
- A entrada de medição e a entrada de
sincronização não são isoladas uma da
outra. Conectar apenas uma significa que a
outra estará exposta à alta tensão, e há
risco de choque elétrico. Para evitar esta
situação, conecte ambos os terminais.
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Advertência
Para evitar choque elétrico e/ou danos ao instrumento, tome cuidado ao conectar
as pontas de prova a componentes energizados. As garras ou clipes “jacaré”
podem criar curto-circuitos em espaços apertados. Evite a conexão à condutores
ou barramentos de potencial elevado. Sempre que possível, conecte os
instrumentos em espaços mais amplos do circuito.
- Siga todos os requerimentos legais e as instruções do manual.
- Obedeça as advertências e nunca suponha que um circuito está
desenergizado; sempre verifique de antemão.
- Sempre configure a medição antes de conectar as pontas de prova.
- Remova todas as pontas de prova que não estiverem em uso.
- Conecte as pontas de prova ao instrumento antes de conectar ao circuito e
conecte primeiro o terra e depois os condutores de tensão e o sensor de
corrente. Desconecte na ordem inversa.

2. Características
● Display de cristal líquido de fácil visualização capaz de exibir 10
parâmetros ao mesmo tempo;
● 4 sensores de corrente e uma para medição de neutro;
● Medição de sistemas monofásico (2 fios), monofásico (3 fios),
trifásico (3 fios) e trifásico (4 fios);
● Sensores TRUE-RMS, Medição de V, A, kW, KVAR, KVA, PF, θ, Hz,
kWh, KVARh e KVAh;
● Função de indicador de seqüência de fase;
● Função de luz de fundo do display;
● Memória de dados manual (50 posições);
● Registro de dados Cartão microSD 4GB (máx. 99 blocos);
● Interface óptica USB
● Invólucro: Material Polímero
● Proteção: Elemento térmico bimetálico para equipamento com carga
térmica e fusível
● KW, KVA, KVAR gravação de máximo e mínimo
● Medição de tensão e corrente de onda THDF e THDR
● Análise harmônica até a 63º ordem

.
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3. Especificações
3.1. Condições Ambientais
• Categoria de instalação III
• Grau de poluição 2
• Temperatura de operação: 0~40°C

• Altitude de até 2000 metros
• Umidade relativa de 80% Máx.
• Umidade de operação: ≤ 80% UR.

3.2. Especificações Gerais
● Tensão máxima entre os terminais de 1000Vrms (60Hz)
● Tensão máxima de trabalho calculada para corrente: 0,35Vrms (60Hz)
● Corrente máxima para a garra de corrente: 1000Arms (60Hz)
● Display: 10 parâmetros de 4 dígitos e leitura máxima de 9999
● Vida da bateria: Aproximadamente 50hs.
● Desligamento automático: Aproximadamente 30 minutos
● Indicação de bateria fraca:
é exibido quando a bateria está fraca
● Tempo da luz de fundo: Aproximadamente 30 segundos
● Taxa de amostragem: Aproximadamente 1 vez a cada 1 segundo
● Analisador de harmônica: 1~63º ordem
● Diâmetro de abertura da garra de corrente: 40mm Ø
● Temperatura e umidade operacional: 0 a 40ºC / < 80% UR
● Coeficiente de temperatura: 0,1x (precisão especificada)
ºC (< 18 ou > 28ºC)
● Temperatura e umidade de armazenagem: -10 a 60ºC / < 70% UR
• Sistema operacional:XP/Vista/Seven/Win 8 e 10. 32 e 64 Bits
● Dimensões: Instrumento: 235 x 117 x 54mm
Garra de corrente: 193 x 88 x 40mm
● Peso: Instrumento (incluindo a bateria): Aproximadamente 730g
Garra de corrente: Aproximadamente 333g
3.3. Especificações Elétricas
Precisão: ± (% da leitura + número de dígitos) em
18ºC a 28ºC com umidade relativa de até 80% UR.
O erro de corrente é especificado de acordo com o
maior ciclo que pode ser desenhado dentro da garra.
O tamanho máximo do condutor é 42 mm.
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· Medição de tensão CA Trms (V):

Escala

Resolução

999.9V

0,1V

Precisão

Impedância
de
Entrada

Proteção
contra
Sobre
carga

Freqüência de
sistema de
potência
nominal

2MΩ

1000Vrms

45 / 66 Hz

± (0,3% da leitura ±
10 dígitos) (>50V)

● Item exibido: Valor de tensão RMS para cada canal.
· Medição de corrente CA Trms (A) – escala automática:

Escala

Resolução

Precisão
(incluindo a garra
de corrente)

Saída de
corrente da
garra

Proteção
contra
Sobre
carga

Freqüência de
sistema de
potência
nominal

999,9A

0,1A

± (0,5% da leitura ±
15 dígitos) > 10A

0,35mV / A

1000A rms

45 / 66 Hz

● Item exibido: Valor de corrente RMS para cada canal.
· Medição de potência ativa P (kW):
Escala

Resolução

Precisão

999.9kW

0,1kW

± (1% da leitura ± 20
dígitos)

● Item exibido: Potência ativa de cada canal e a soma do valor absoluto
para múltiplos canais.
● Exibição de polaridade: Para influxo (consumo) sem símbolo.
Para fluxo (regenerativo) “-”
· Medição de potência aparente S (kVA):
Escala

Resolução

Precisão

999.9kVA

0,1kVA

± (1% da leitura ± 20 dígitos)

● Método de medição: Calculado pela tensão rms U e corrente rms I.
● Item exibido: Potência aparente de cada canal e a soma do valor absoluto
para múltiplos canais.
● Exibição de polaridade Sem polaridade.
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· Medição de potência reativa Q (kVAR):
Escala

Resolução

Precisão

999.9kVAR

0,1kVAR

± (1% da leitura ± 20
dígitos)

● Método de medição: Calculado pela potência aparente S e potência ativa P:

Q=

2

S −P

2

● Item exibido: Potência reativa de cada canal e a soma do valor absoluto
para múltiplos canais.
● Indicação de polaridade:
- Para fase atrasada (LAG: corrente atrasada): "-"
- Para fase adiantada (LEAD: corrente adiantada): sem símbolo
· Medição de fator de potência (COSФ):
Escala

Resolução

Precisão Calculada

-1 ~ +1

0,001

± 10 dígitos

● Método de medição: Calculado pela potência aparente S e potência ativa P:
PF = cos =

|P|
S

● Item exibido: Fator de potência de cada canal e a soma do valor absoluto
para múltiplos canais.
· Medição de ângulo de fase ):
Escala

Resolução

Precisão

+180º ~ 0 ~ -180º

0,1º

± 15 dígitos

● Método de medição: Calculo do fator de potência COSФ, Ф = cos-1PF.
● Item exibido: Ângulo de fase de cada canal ou o valor absoluto para
múltiplos canais.
· Medição de freqüência (Hz):
Escala

Resolução

60Hz

0,1Hz

Precisão (PF=1)
± 0,1% da leitura ± 2
dígito

● Escala de entrada mensurável: > 10V.
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Fonte de
medição
Tensão U1 > 10V

· Detecção de seqüência trifásica:
Escala de tensão
de entrada

Indicação
de fase
normal

Indicação de
fase reversa

123

123

3P > 10V

Fonte de medição

U1, U2 e U3

· Medição de energia de potência ativa (kWh):
Escala

Resolução

9.999KWh
99.99KWh
999.9KWh

0,001kWh
0,01kWh
0,1kWh

9.999MWh

0,001MWh

30.59MWh

0,01MWh

Precisão da
potência ativa

± 1% da leitura ±
20 dígitos

Intervalo
de tempo

Precisão do
tempo

1 segundo

± 50ppm
(25ºC, 77ºF)

● Item exibido: Exibe o consumo de energia de potência ativa (soma dos
valores absolutos).
· Medição de energia de potência aparente (kVAh):
Escala

Resolução

9.999KVAh

0,001kVAh

99.99KVAh

0,01kVAh

999.9KVAh

0,1kVAh

9.999MVAh

0,001MVAh

30.59MVAh

0,01MVAh

Precisão da
potência ativa

Intervalo
de tempo

Precisão do
tempo

± 1% da leitura ±
20 dígitos

1 segundo

± 50ppm
(25ºC, 77ºF)

● Item exibido: Energia de potência reativa (soma dos valores absolutos)
· Medição de energia de potência reativa (kVARh):
Escala

Resolução

9.999Kvarh
99.99Kvarh
999.9Kvarh

0,001kVARh
0,01kVARh
0,1kVARh

9.999Mvarh

0,001MVARh

30.59Mvarh

0,01MVARh

Precisão da
potência ativa

Intervalo
de tempo

Precisão do
tempo

± 1% da leitura ±
20 dígitos

1 segundo

± 50ppm
(25ºC, 77ºF)

● Item exibido: Consumo de potência reativa (soma dos valores absolutos)
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· Medição de harmônica:
Ordem

Precisão

Fonte Harmônica

1 ~ 63

± 3% THD

U1, U2, U3 > 10V
11, 12, 13 > 10A

● Visualização somente em tempo real
4. Partes e Controles
4.1. Descrição das partes e teclas de controle
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1. Terminais de entrada de tensão (U1, U2, U3, N)
2. Terminais de entrada dos sensores de corrente (I1, I2, I3, I4)
3. Terminal de entrada do adaptador CA externo.
4. Terminal de saída da interface óptica USB
5. Display de cristal líquido (LCD)
6. Tecla de seleção do tipo de fase: Seleciona entre os sistemas elétricos
1P2W (para medir linhas de energia monofásica com 2 fios), 1P3W (para
medir linhas de energia monofásicas com três fios), 3P3W2M (para medir
linhas de energia trifásicas com três fios sem o neutro, utilizando o
método de duas potências. Utilize este método ao medir linhas trifásicas
com duas garras de corrente apenas) 3P3W3M (para medir linhas de
energia trifásicas com três fios sem neutro, utilizando o método de três
potências. Utilize este método ao medir linhas trifásicas com três garras
de corrente) e 3P4W (para medir linhas de energia trifásicas com quatro
fios com neutro) ciclos de sistemas elétricos.
7. Tecla de seqüência de fase: No modo 3P4W, pressione e segure esta
tecla para exibir o resultado da detecção de seqüência de fase como
segue:
Fase normal:

Fase reversa:

8. Tecla de congelamento de dados
9. Tecla : A luz de fundo fica ativa por 30 segundos
10. Tecla MAX: Potência ativa (P), Potência reativa (Q) e Potência
aparente (S) Máximo e Minimo de valores gravados
11. Tecla PF θ: Exibe o valor de potência medido e o valor de ângulo de
fase. "PF" ou "Ø" é exibido no display
12. Tecla THD: Exibe a tensão ou corrente THDF medida, valor de
controle do THDR
THDF: A distorção harmônica total de uma forma de onda é comparada
com a fundamental
THDR: A distorção harmônica total de uma forma de onda é comparada
com o valor rms da forma de onda
1. Pressione "THD" para entrar no modo de medição da tensão U1, U2 e
U3 THDR e THDF
2. Pressione "THD" novamente para entrar no modo de medição de
corrente I1, I2 e I3
3. Pressione "THD" novamente para sair deste modo
13. Exibe a frequência medida ou o valor do sensor I4. "Hz" ou "I4" são
exibidos no display
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14. Tecla SET: Define a data e hora atual e o intervalo do datalogger
15. Tecla TIME: Exibe a data e hora atual por 10 segundos.
16. Teclas ▲▼◄ ►↵: Definem a data e hora atual e acessam os dados
na memória manual.
17. Tecla START: Inicia a função datalogger no intervalo definido.
18. Tecla STOP: Interrompe a função de datalogger. Pressionar a tecla
START reinicia a função nas configurações atuais.
19. Tecla de controle da memória de dados manual. Pressione esta tecla
cada vez que quiser armazenar a leitura do display na memória. O
indicador M é exibido juntamente com o endereço de memória. O
tamanho total da memória é de 50 posições.
20. Tecla de controle de leitura da memória de dados manual.
21. Tecla de potência: Exibe o valor de potência. Os indicadores Pt123,
Qt123 e St123 serão alternadamente exibidos.
22. Tecla de energia: Exibe o valor integrado de energia de potência. Os
três indicadores h serão exibidos.
23. Tecla LOCK: Trava as funções do teclado, exceto a tecla POWER e
de luz de fundo.
24. Tecla : Liga / Desliga
25.Tecla MAG: Medição harmônica:
1. Pressione a tecla MAG para entrar no modo de medição da forma de
onda harmônica de tensão e corrente, o número da ordem harmônica
"Hd:XX" e a sua medição (V ou A), razão harmônica (%)e os valores P, Q,
S e PF
2. Pressione ▲ ou ▼ para escolher a ordem harmônica de "Hd:01" até
"Hd:63"
3. Pressione ↵ para alternar a exibição da harmônica da tensão ou
corrente
4. Pressione ◀ ou ▶ alternar a exibição de U1, U2, U3, ou I1, I2 e I3
5. Pressione MAG novamente para sair deste modo
26. Slot do cartão microSD 4GB
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4.2. Descrição do Display

4.1 - Desligamento automático
4.2 P: Medição de Harmônica da Potência Ativa
P1: Medição da fase 1 da Potência Ativa
P2: Medição da fase 2 da Potência Ativa
P3: Medição da fase 3 da Potência Ativa
Pt: Medição da Potência Ativa total e a medição da energia ativa total
4.3 - Valor da Potência Ativa
4.4 - HOLD: Modo de congelamento de dados
4.5 REC MAX: Leitura do valor máximo gravado
REC MIN: Leitura do valor mínimo gravado
REC: Modo de gravação e atual leitura
4.6 - KW: Unidade de Potência Ativa ou KWh, MWh, unidade de energia ativa
4.7 - Kvar: Unidade de Potência Reativa ou Kvarh, Mvarh, unidade de energia
reativa
4.8 - Valor da Potência Reativa
4.9 - Q: Medição da Harmônica da Potência Reativa
Q1: Medição da fase 1 da Potência Reativa
Q2: Medição da fase 2 da Potência Reativa
Q3: Medição da fase 3 da Potência Reativa
Qt: Medição da Potência Reativa total e a medição da energia reativa total
4.10 - DATA No.xx: Último endereço da memória armazenada manualmente (01~50)
M: Datalogger manual, “M” indica o registro do dado manual e a sua posição
R No.xx: Recupera o dado armazenado manualmente
DATA M xx: Datalogger automático
01~99: Máximo de 99 blocos podem ser usados
FULL: Memória cheia
4.11 - 1P2W: Medição monofase com duas linhas de energia
1P3W: Medição monofase com três linhas de energia
3P3W2M: Medição trifásica com três linhas de energia usando 2 garras
3P3W2M: Medição trifásica com três linhas de energia usando 3 garras
3P4W: Medição trifásica com quatro linhas de energia
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4.12 - PF: Medição de Harmônica do Fator de Potência
PF1: Medição da fase 1 do Fator de Potência
PF2: Medição da fase 2 do Fator de Potência
PF3: Medição da fase 3 do Fator de Potência
PFt: Medição do Fator de Potência total
4.13 - Valor do Fator de Potência, Frequência e corrente I4
4.14 - Indicador de trava do teclado
4.15 Indicador de bateria baixa
4.16 - ° unidade do ângulo da fase e  ângulo da fase
4.17 - Indicação da corrente medida pelo sensor I4
4.18 - A: Unidade de corrente
4.19 - Hz: Unidade de frequência
4.20 - KVA: Unidade de Potência aparente ou KVAh, MVAh: unidade de
energia aparente
4.21 - Valor da unidade aparente
4.22 - S: Medição de Harmônica da Potência Aparente
S1: Medição da fase 1 da Potência Aparente
S2: Medição da fase 2 da Potência Aparente
S3: Medição da fase 3 da Potência Aparente
St: Medição da Potência Aparente total e a energia aparente total
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4.23 - U1: Indicação da tensão na fase 1 (U1), THDR%, THDF% ou Harmônica
4.24 - Y-M: Ano e Mês
4.25 - Indicação de Tensão, Data (Ano: Mês), THDR% ou ordem do número da
Harmônica (Hd:01~Hd:63)
4.26 - U2: Indicação da tensão na fase 2 (U2), THDR%, THDF% ou Harmônica
4.27 - D-h: Dia e hora
4.28 - Indicação de Tensão, Data (Dia: hora) ou THDR%
4.29 Sequência de fase
4.30 - U3: Indicação da tensão na fase 3 (U3), THDR%, THDF% ou Harmônica
4.31 - m-s: minutos e segundos
4.32 - Indicação de Tensão, Tempo (minutos:segundos) ou THDR%
4.33 - A, I3, %: Unidades e indicadores da corrente da fase 3, THDR%, THDF%
ou Harmônica
4.34 - 1000A: Escala de corrente
4.35 - Corrente, tempo ou THDF%
4.36 - A, I2, %: Unidade e indicador da corrente da fase 2, THDR%, THDF% ou
Harmônica
4.37 - Corrente, data/tempo ou THDF%
4.38 - 1000V: Escala da tensão
4.39 - A, I1, %: Unidade e indicador da corrente da fase 1, THDR%, THDF% ou
Harmônica
4.40 - Corrente, data ou THDF%
4.41 - STOP: Interrupção do cálculo de energia
4.42 - THDF: Distorção Harmônica total da tensão ou corrente de uma forma de
onda para a sua fundamental
4.43 - INTV: Intervalo de tempo do datalogger
4.44 - STAR: Indicação da hora de início do cálculo da energia
4.45 - THDR: Distorção Harmônica total da tensão ou corrente de uma forma de
onda para uma forma de onda com valor RMS
4.46 - TIME: Data e hora
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5. Instruções de Operação

Cuidado

Perigo

Advertência

● Se possível, antes de conectar o
instrumento ao equipamento elétrico a
ser testado, desligue a alimentação do
equipamento elétrico.
● Os terminais de entrada de tensão
U1 e U3 são comum para o conector
de entrada N, não são isolados..
● Sempre configure a medição antes de
conectar as pontas de prova ao circuito.
Faça as conexões primeiro no
instrumento antes de conectar no
circuito.
● Conecte primeiramente o terra, depois
os fases e por último as garras de
corrente. Desconecte na ordem inversa.
● Remova todas as pontas de prova não
utilizadas.

Nota: U1 deve ser conectado à fonte de tensão durante a medição de U2,
U3, I1, I2 e I3, porque U1 é a fonte central de sinais de todo o sistema de
medição. Caso contrário, a medição de U2, U3, I1, I2 e I3 não poderá ser
feita.
5.1. Medição de sistema de energia monofásico de 2 fios (1P2W)
- Aplicações: Eliminação de problemas em sistemas de distribuição,
medição RMS de tensão e corrente, medição de freqüência, harmônicas
de tensão e corrente (através de computador), formas de onda de tensão
e corrente (através de computador), medição e gravação de carga em
transformador e medição de potencia em cargas monofásicas.
A: Fase; N: Neutro; G: Terra,  Seta na direção da carga.
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1. Pressione a tecla
para ligar o instrumento.
2. Pressione a tecla de seleção de tipo de fase e selecione o sistema
elétrico 1P2W. O indicador 1P2W será exibido.
3. Conecte as pontas de prova e garras de corrente ao instrumento:
· Conecte a ponta de prova preta ao terminal N
· Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal U1
· Conecte a garra de corrente I1 ao conector I1
· Para medir corrente de fuga, conecte a garra de corrente I4 ao
conector I4.
4. Conecte as pontas de prova e garras de corrente ao equipamento:

Atenção

Se possível, antes de conectar as pontas
de prova e as garras de corrente ao
sistema elétrico a ser testado, desligue a
energia do sistema elétrico.

5. Conecte o clipe jacaré da ponta de prova preta ao neutro

15

6. Conecte o clipe jacaré da ponta de prova vermelha ao fase
7. Pressione o gatilho da garra de corrente I1 e envolva totalmente o
condutor fase
8. Para medir corrente de fuga, pressione o gatilho da garra de corrente I4
e envolva totalmente o condutor terra
9. Para medir freqüência, pressione a tecla “Hz”; Para medir ângulo de
fase, pressione a tecla “θ”; Para medir corrente de fuga, pressione a tecla
“I4”; Para medir fator de potência, pressione a tecla “PF”.
10. Para medir energia, pressione a tecla ENERGY. O tempo integrado
de energia e os indicadores “Pt”, “Qt”, “St” e “PFt” ou “Øt” serão exibidos.
O valor de energia e a hora atual serão continuamente acumulados.
Pressione a tecla “STOP” para interromper; o indicador HOLD é exibido
KW exibirá KWh, KVAR exibirá KVAr, KVA exibirá KVAh. Pressione a
tecla “↵” para sair desse modo.
11. Mediçao de tensão e corrente THDR e THDF, pressione a telca THD
12. Mediçao de harmônica, pressione a tecla MAG
13. Medição de tensão máxima/mínima, pressione MAX
5.2. Medição de sistema de energia monofásico de 3 fios (1P3W)
- Aplicações: Mesmas do sistema 1P2W
A, B: Fase; N: Neutro; G: Terra,  Seta apontada para a carga.
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1. Pressione a tecla
para ligar o instrumento.
2. Pressione a tecla de seleção de tipo de fase e selecione o sistema
elétrico 1P3W. O indicador 1P3W será exibido.
3. Conecte as pontas de prova e garras de corrente ao instrumento:
· Conecte a ponta de prova preta ao terminal N
· Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal U1
· Conecte a ponta de prova amarela ao terminal U2
· Conecte a garra de corrente I1 ao conector I1
· Conecte a garra de corrente I2 ao conector I2
· Para medir corrente de fuga, conecte a garra de corrente I4
ao conector I4.
4. Conecte as pontas de prova e garras de corrente ao equipamento:

Atenção

Se possível, antes de conectar as pontas de
prova e as garras de corrente ao sistema elétrico
a ser testado, desligue a energia do sistema
elétrico.

· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova preta ao neutro
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova vermelha ao fase A
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova amarela ao fase B
· Pressione o gatilho da garra de corrente I1 e envolva
totalmente o condutor fase A
· Pressione o gatilho da garra de corrente I2 e envolva
totalmente o condutor fase B
· Para medir corrente de fuga, pressione o gatilho da garra de
corrente I4 e envolva totalmente o condutor terra
5. Pressione o botão ▲POWER▼ para selecionar entre P1, Q1, S1 e
PF1; P2, Q2, S2 e PF2 e Pt, Qt, St e PFt.
6. Para medir freqüência (Hz), pressione o botão Hz. Para medir o ângulo
de fase (θ), pressione o botão θ. Para medir corrente de fuga, pressione o
botão I4. Para medir pF, pressione o botão PF. Para sair de cada um dos
modos acima, pressione o botão PF.
7. Para medir energia, pressione o botão ENERGY. O tempo integrado de
energia e os indicadores “Pt”, “Qt”, “St” e “PFt” ou “Øt” serão exibidos. O
valor e a hora serão acumulados. Pressione a tecla “STOP” para
interromper; o indicador HOLD é exibido. Pressione a tecla “↵” para sair.
8. Mediçao de tensão e corrente THDR e THDF, pressione a tecla THD
9. Mediçao de harmônica, pressione a tecla MAG
10. Medição de tensão máxima/mínima, pressione MAX
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5.3. Medição de sistema de energia trifásico com 3 fios 3P3W2M.
- Aplicações: Análise da indução de motores, verificação do
balanceamento de tensão e corrente, medição de potência em sistemas
trifásicos não balanceados, medição de harmônicas de tensão e corrente,
medição de corrente de fase e medição de freqüência da corrente do
motor.
- Fator de balanceamento: Quando a carga da fase especificada se tornar
muito “pesada” devido a flutuações nas cargas conectadas a cada
uma das fases, ou quando operando em dispositivos irregulares, as
formas de onda de tensão e corrente podem apresentar distorções,
causando quedas de tensão, afetar o balanceamento de tensão, reverter
a tensão do fase ao neutro, e as harmônicas podem causar rotação
irregular de motores, mal funcionamento de disjuntores e sobrecarga em
transformadores.
A, B, C: Fase; G: Terra,  Seta apontada na direção da carga.
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1. Pressione a tecla
para ligar o instrumento.
2. Pressione a tecla de seleção do tipo de fase e selecione o sistema
elétrico 3P3W2M. O indicador 3P3W2M será exibido.
3. Conecte as pontas de prova e garras de corrente ao instrumento:
· Conecte a ponta de prova preta ao terminal N
· Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal U1
· Conecte a ponta de prova amarela ao terminal U2
· Conecte a garra de corrente I1 ao conector I1
· Conecte a garra de corrente I2 ao conector I2
4. Conecte as pontas de prova e garras de corrente ao equipamento:
Se possível, antes de conectar as pontas de
prova e as garras de corrente ao sistema
Atenção elétrico a ser testado, desligue a energia do
sistema elétrico.

· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova preta ao fase B
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova vermelha ao fase A
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova amarela ao fase C
· Pressione o gatilho da garra de corrente I1 e envolva totalmente o
condutor fase A
· Pressione o gatilho da garra de corrente I2 e envolva totalmente o
condutor fase C
5. Pressione o botão ▲POWER▼ para selecionar entre P1, Q1, S1 e
PF1; P2, Q2, S2 e PF2 e Pt, Qt, St e PFt.
6. Para medir freqüência (Hz), pressione o botão Hz. Para medir o ângulo
de fase (θ), pressione o botão θ. Para medir corrente de fuga, pressione o
botão I4. Para medir pF, pressione o botão PF. Para sair de cada um dos
modos acima, pressione o botão PF.
7. Para medir energia, pressione o botão ENERGY. O tempo integrado de
energia e os indicadores “Pt”, “Qt”, “St” e “PFt” ou “Øt” serão exibidos. O
valor e a hora serão acumulados KW exibirá KWh, KVAR exibirá KVAr,
KVA exibirá KVAh. Pressione a tecla “STOP” para interromper; o
indicador HOLD é exibido. Pressione a tecla “↵” para sair.
8. Mediçao de tensão e corrente THDR e THDF, pressione a tecla THD
9. Mediçao de harmônica, pressione a tecla MAG
10. Medição de tensão máxima/mínima, pressione MAX
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5.4 Medição de sistema de energia trifásico com 3 fios e 3 garras
(3P3W3M)
- Aplicações: Mesmas do sistema 3P3W
A,B,C: Fase; seta apontada para a carga

1. Pressione a tecla
para ligar o instrumento.
2. Pressione a tecla de seleção do tipo de fase e selecione o sistema
elétrico 3P4W.
3. Conecte as pontas de prova e garras de corrente ao instrumento:
· Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal U1
· Conecte a ponta de prova amarela ao terminal U2
· Conecte a ponta de prova azul ao terminal U3
· Conecte a garra de corrente I1 ao conector I1
· Conecte a garra de corrente I2 ao conector I2
· Conecte a garra de corrente I3 ao conector I3
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4. Conecte as pontas de prova e garras de corrente ao equipamento.
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova vermelha ao fase A
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova amarela ao fase B
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova azul ao fase C
· Pressione o gatilho da garra de corrente I1 e envolva totalmente o
condutor fase A
· Pressione o gatilho da garra de corrente I2 e envolva totalmente o
condutor fase B
· Pressione o gatilho da garra de corrente I3 e envolva totalmente o
condutor fase C
5. Pressione o botão ▲POWER▼ para selecionar entre P1, Q1, S1 e
PF1; P2,
Q2, S2 e PF2 e Pt, Qt, St e PFt.
6. Para medir freqüência (Hz), pressione o botão Hz. Para medir o ângulo
de fase (θ), pressione o botão θ. Para medir o fator de potência,
pressione o botão (pF).
7. Para medir energia, pressione o botão ENERGY. O tempo integrado de
energia e os indicadores “Pt”, “Qt”, “St” e “PFt” ou “Øt” serão exibidos. O
valor e a hora serão acumulados, KW exibirá KWh, KVAR exibirá KVAr,
KVA exibirá KVAh. Pressione a tecla “STOP” para interromper; o
indicador HOLD é exibido. Pressione a tecla “” para sair.
8. Medição de tensão e corrente THDR e THDF, pressione a tecla THD
9. Medição de harmônica, pressione a tecla MAG
10. Medição de tensão máxima/mínima, pressione a tecla MAX
5.5. Medição de sistema de energia trifásico com 4 fios (3P4W)
- Aplicações: Mesmas do sistema 3P3W
A, B, C: Fase; N: Neutro; G: Terra;  Seta apontada para a carga.
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1. Pressione a tecla
para ligar o instrumento.
2. Pressione a tecla de seleção do tipo de fase e selecione o sistema
elétrico 3P4W.
3. Conecte as pontas de prova e garras de corrente ao instrumento:
· Conecte a ponta de prova preta ao terminal N
· Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal U1
· Conecte a ponta de prova amarela ao terminal U2
· Conecte a ponta de prova azul ao terminal U3
· Conecte a garra de corrente I1 ao conector I1
· Conecte a garra de corrente I2 ao conector I2
· Conecte a garra de corrente I3 ao conector I3
· Conecte a garra de corrente I4 ao conector I4
4. Conecte as pontas de prova e garras de corrente ao equipamento.
Se possível, antes de conectar as pontas de
prova e as garras de corrente ao sistema
Atenção elétrico a ser testado, desligue a energia do
sistema elétrico.
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· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova preta ao neutro N
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova vermelha ao fase A
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova amarela ao fase B
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova azul ao fase C
· Pressione o gatilho da garra de corrente I1 e envolva totalmente o
condutor fase A
· Pressione o gatilho da garra de corrente I2 e envolva totalmente o
condutor fase B
· Pressione o gatilho da garra de corrente I3 e envolva totalmente o
condutor fase C
· Pressione o gatilho da garra de corrente I4 e envolva totalmente o
condutor neutro N
5. Pressione o botão ▲POWER▼ para selecionar entre P1, Q1, S1 e
PF1; P2, Q2, S2 e PF2 e Pt, Qt, St e PFt.
6. Para medir freqüência (Hz), pressione o botão Hz. Para medir o ângulo
de fase (θ), pressione o botão θ. Para medir corrente de fuga, pressione o
botão I4. Para medir pF, pressione o botão PF. Para sair de cada um dos
modos acima, pressione o botão PF.
7. Para medir energia, pressione o botão ENERGY. O tempo integrado de
energia e os indicadores “Pt”, “Qt”, “St” e “PFt” ou “Øt” serão exibidos. O
valor e a hora serão acumulados KW exibirá KWh, KVAR exibirá KVAr,
KVA exibirá KVAh. Pressione a tecla “STOP” para interromper; o
indicador HOLD é exibido. Pressione a tecla “↵” para sair.
8. Mediçao de tensão e corrente THDR e THDF, pressione a tecla THD
9. Mediçao de harmônica, pressione a tecla MAG
10. Medição de tensão máxima/mínima, pressione MAX
5.6. Medição apenas da corrente I4
- Aplicações: Medição da corrente de qualquer fio independente de
tensão. Aplicação equivalente a um alicate amperímetro.
1. Pressione
para ligar o instrumento. Pressione o botão I4 e conecte a
garra de corrente I4 ao instrumento. Envolva o condutor o qual deseja-se
medir com a garra de corrente, de modo que a seta aponte para o lado da
carga. Caso o valor esteja acima de 250A, o display exibirá o símbolo
“OL”.
5.7. Memória manual e função de leitura
1. Apagando a memória
Pressione
para desligar o instrumento. Pressione e segure o botão
MEMORY, então pressione
novamente para ligar o instrumento, o
display exibirá "DATA M CLr 1 YES no", pressione ◀ ou ▶ para
selecionar sim (YES) ou não (no), pressione ↵ para confirmar.
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2- Armazenamento manual de dados na memória
Pressione o botão MEMORY uma vez para armazenar um dado na
memória. O indicador M será exibido juntamente com o endereço de
memória onde o dado foi armazenado. A capacidade total de
armazenamento da memória manual é de 50 registros.
3- Leitura dos dados gravados manualmente
Pressione o botão READ para entrar nesse modo. O indicador R será
exibido. Pressione os botões ▲ ou ▼ para ler os dados armazenados na
memória. O endereço de memória onde o dado está armazenado será
exibido. Pressione o botão READ para sair do modo de leitura.
5.8. Função datalogging automático
1- Apagando a memória
Pressione
para desligar o instrumento. Pressione e segure o botão
MEMORY, então pressione
novamente para ligar o instrumento, o
display exibirá "DATA M CLr 1 YES no", pressione ◀ ou ▶ para
selecionar sim (YES) ou não (no), pressione ↵ para confirmar.
2- Definição da hora atual e intervalo de tempo do datalogger
• Pressione o botão SET para entrar no modo de definição de hora
• Pressione os botões ▲▼◄ ► para definir o ano-mês, dia-hora e
minutos-segundos.
• Pressione o botão ↵ para entrar no modo de definição do intervalo de
tempo do datalogger. O indicador INTV será exibido. Pressione os botões
▲▼ para selecionar o intervalo de tempo. É possível selecionar entre 5
segundos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto ou 2 minutos.
• Pressione o botão ↵ para sair desse modo.
3. Datalogging automático
• Pressione o botão START para iniciar a função datalogger. O DATA Mxx
será exibido. O indicador M é exibido de acordo com o intervalo de tempo
definido para o datalogger, a cada vez que um dado for armazenado na
memória.
• Pressione o botão STOP para interromper o datalogger. Caso o botão
START seja pressionado, o datalogging será retomado. A capacidade
máxima da memória são 99 blocos. O numero do bloco será exibido no
display (01~99).
• Quando a capacidade máxima da memória ou o número máximo de
blocos forem atingidos, o indicador DATA FULL será exibido, e o registro
de dados será automaticamente interrompido.
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4. Transferência de dados para o computador
Consulte o capítulo sobre o software para maiores informações sobre
como efetuar a transferência de dados para o computador.
5.9. Medição de seqüência de fase
1. Pressione a tecla
para ligar o instrumento.
2. Pressione a tecla de seleção de tipo de fase e selecione o sistema
elétrico 3P4W.
3. Conecte as pontas de prova ao instrumento:
· Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal U1
· Conecte a ponta de prova amarela ao terminal U2
· Conecte a ponta de prova azul ao terminal U3
4. Conecte as pontas de prova ao equipamento:
Se possível, antes de conectar as pontas de
prova e as garras de corrente ao sistema
Atenção elétrico a ser testado, desligue a energia do
sistema elétrico.

· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova vermelha ao fase A
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova amarela ao fase B
· Conecte o clipe jacaré da ponta de prova azul ao fase C
5. A tensão em U1, U2 e U3 deve ser maior que 30V. Pressione e
mantenha pressionado o botão . Se a conexão dos fios for fase normal,
o indicador
será exibido. Se a conexão dos fios for fase invertida, o
indicador
será exibido. Solte o botão
para sair deste modo de
medição.
5.10. Forma de onda de tensão e corrente e analisador de harmônica
- Aplicações: Equipamentos de potência que utilizam dispositivos
semicondutores de controle podem sofrer influencia de harmônicas
causadas por distorção nas formas de onda de tensão e corrente.
Quando uma harmônica componente se torna muito extensa, sérios
efeitos podem ocorrer, tais como sobrecarga em transformadores de
alimentação, sobre aquecimento de linhas neutras em sistemas
balanceados devido à sobrecarga, desarmamento de disjuntores sem
causa aparente, sobre aquecimento em motores ou queima de reatores
conectados ao capacitor de fase. Consulte o manual do software para
maiores informações sobre medição de harmônica e forma de onda.
5.11- Desabilitando o desligamento automático
- O instrumento irá passar automaticamente para o modo standby após
aproximadamente 30 minutos para diminuir o consumo de energia.
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- Para desabilitar o desligamento automático:
• Pressione o botão
para desligar o instrumento
• Pressione e mantenha pressionado o botão TIME e então pressione
o botão
para ligar o instrumento
• Ao ligar, o desligamento automático estará desabilitado, e o indicador
desaparecerá do display.
• O modo de desligamento automático é ativado toda vez que o
instrumento for ligado e é automaticamente desativado:
- Quando a função “ENERGY” estiver ativa;
- Quando a função “DATALOGGING AUTOMÁTICO” estiver ativa;
- Quando o instrumento estiver conectado ao computador.
6. Manutenção
6.1. Manutenção Geral
1. Reparos e serviços não abordados neste manual deverão ser feitos
apenas por pessoas qualificadas.
2. Periodicamente esfregue o aparelho com um pano seco. Não use
abrasivos ou solventes neste instrumento.
6.2. Substituição das pilhas

Atenção

● Para evitar choques elétricos, remova as
pontas de prova antes de substituir as pilhas.

1. Quando a energia das pilhas estiver fraca, o display exibirá “
”.
2. Desconecte todas as pontas de prova de quaisquer fontes de energia e
pressione o botão
para desligar o Instrumento. Remova as pontas de
prova dos conectores e os 2 parafusos da tampa do compartimento de
pilhas. Substitua as baterias e feche a tampa novamente. (lembre-se de
verificar a polaridade das pilhas).
7. Software
7.1. Requerimentos do sistema
- Processador Pentium ou superior, 32 Mb de memória RAM ou mais,
monitor VGA ou superior, porta de comunicação (USB) disponível, leitor
de CD-ROM, teclado, mouse e Microsoft Windows XP ou SEVEN 8/10.
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7.2. Conexão do instrumento ao computador
- Feche todos os programas, conecte o cabo USB à porta (USB) do
computador, conecte o cabo USB ao analisador de energia e ligue-os.
7.3. Procedimento de instalação do driver USB
Insira o CD no leitor e aguarde a reprodução automática:

Clique na opção “USB Driver” e Siga as instruções a seguir:
Caso a reprodução automática não inicie, clique em INICIAR >
EXECUTAR e digite o seguinte comando na caixa que aparece: X:
\driver\USBDriver_windows
Obs.: A letra “X” deve ser substituída pela letra correspondente a sua
unidade de CD.
O setup será preparado para iniciar a instalação conforme a janela a
seguir.
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Clique em “next”.

Aguarde a instalação.

Clique em “Finish” para que a instalação seja finalizada.
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Procedimento de instalação do software
Insira o CD no leitor e aguarde a reprodução automática.

Clique na opção “Software Install” e Siga as instruções a seguir:
Caso a reprodução automática não inicie, clique em INICIAR >
EXECUTAR e digite o seguinte comando na caixa que aparece: X:\
install\Setup.exe
Obs.: A letra “X” deve ser substituída pela letra correspondente a sua
unidade de CD.
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Clique em NEXT na caixa de diálogo. A seguinte caixa será exibida:

Clique em NEXT para instalar na pasta padrão, ou clique em BROWSE
para selecionar e instalar em uma pasta diferente.

Clique em NEXT para iniciar o processo de instalação.
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O progresso da instalação será exibido por meio de uma barra de
progresso, como na figura abaixo:

Para executar o software, Clique em INICIAR, aponte para Todos os
Programas, Power Analyzer e clique em Power Analyzer.

A seguinte janela será exibida:
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Selecione a porta COM e clique em OK. A janela principal do software
será exibida:

7.4. Sincronize o relógio do instrumento com o do computador
Clique em

para sincronizar o relógio com o computador.

7.5. Registro de Dados
Para salvar os dados no computador, clique no botão
será exibida. Digite um nome e clique em SALVAR.
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. A janela abaixo

O nome do arquivo e o número de registros serão exibidos na parte
inferior da janela principal do software:
Clique no botão

para interromper a gravação.

7.6. Cartão de memória sdCARD
Pressione o botão START no analisador de energia para iniciar o registro
de dados cartão de memória.
7.6.1. Recuperando Dados
• Do Disco Rígido: Clique no botão . A janela abaixo é exibida.
Encontre um arquivo salvo anteriormente e clique em Abrir.

• Do cartão de memória: Clique no botão
. A janela abaixo será
exibida. Selecione o registro desejado na lista ou pela caixa de seleção e
clique para visualizar os detalhes.
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Nos dois casos, a seguinte janela será exibida:

7.7. Conversão de dados
• Aplicável ao Microsoft Excel: Abra o Microsoft Excel, clique em Arquivo,
Abrir, e procure o arquivo salvo pelo software do analizador de energia,
como ilustrado anteriormente. Por exemplo: instrutherm.dat.
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O assistente de Importação de texto é iniciado. Selecione as opções
como nos exemplos abaixo e clique em NEXT nas janelas exibidas.
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8. Gráfico
Para visualizar o gráfico dos dados, clique no botão
localizado na
janela principal ou na janela de visualização de dados. O botão localizado
na janela principal exibe o gráfico dos dados em tempo real, enquanto o
botão localizado na janela de visualização dos dados salvos exibe o
gráfico dos dados salvos no arquivo salvo no computador. A seguinte
janela aparece:

Ao clicar em um dos quadrículos, uma nova janela se abre com maiores
detalhes dos dados referentes àquele quadrículo. Nessa janela, pode-se
selecionar diferentes modos de visualização dos dados, definir a escala
em que o gráfico deve ser exibido e definir o número de registros que
devem ser exibidos no gráfico. Pode-se também imprimir o gráfico mais
detalhado, clicando em Print Graph.
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9. Taxa de Amostragem
É a taxa na qual o PC coletará dados enquanto estiver conectado ao
analisador de energia. Para definir a taxa de amostragem, clique no botão
na janela principal. A seguinte janela aparece:
* Taxa de amostragem com o instrumento conectado no PC:

Clique no botão

, surge a próxima janela:
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Após configurar o tempo desejado, clique no botão SET e EXIT para sair.
* Taxa de amostragem configurada no equipamento

Clique no botão

, surge a próxima janela:

Após configurar o tempo desejado, clique no botão SET e EXIT para sair.
10. Relógio em Tempo Real
Configura o instrumento conforme a hora do computador
Clique em
no Barra de menu para definir a hora do medidor como
hora do sistema do PC.

Clique em PC SYSTEM TIME, para mostrar o relógio do PC, clique em
METER TIME para mostrar o relógio do medidor.

Clique no botão
para sincronizar o relógio do
medidor com o relógio do PC. Clique em EXIT para sair.
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11. Impressão dos Dados e Gráficos
Quando a opção de impressão de dados ou gráficos for acionada, a
seguinte janela aparecerá:

Através desta janela pode-se selecionar a impressora desejada para
impressão bem como opções de impressão adicionais, como formato de
impressão na folha (retrato ou paisagem), além de outras.
12. Gravação Simples
Para a realização de uma gravação simples, clique no botão
surgirá a seguinte janela com os dados medidos:

Para imprimir os dados obtidos, clique no botão PRINT
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13. Valores de MAX/MIN/MÉDIA (30 MINUTOS)
Abra um arquivo anteriormente salvo.
Selecione qual a função desejada clicando num dos botões em destaque
em vermelho:

A janela a seguir aparecerá. Selecione qual a função ao qual deseja obter
os dados:

Os dados desejados serão visualizados:
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14. Valores médios de MAX/MIN/MÉDIA (30 MINUTOS)
Abra um arquivo anteriormente salvo.
Selecione qual a função desejada clicando num dos botões em destaque
em vermelho:

A janela a seguir aparecerá. Selecione qual a função ao qual deseja obter
os dados:

Os dados desejados serão visualizados:
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15. Análise de tensão (24 horas)
Abra um arquivo anteriormente salvo.
Selecione o botão destacado em vermelho:

Será exibido a janela a seguir com o valores medidos:
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16. Acessórios
Acessórios Fornecidos:
• Estojo
• 4 pontas de prova c/ garra tipo jacaré
• Adaptador 12VCC, bivolt
• Pilhas
• 4 garras de corrente
• Cabo USB
• Software
• Manual de instruções.
Acessórios Opcionais:
• Certificado de calibração

Termos de Garantia
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 12
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.
Observações:
• 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.
• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma
nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
• 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.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de
barras e n.º 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

VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO
Instrutherm Instrumento de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó
São Paulo - SP - CEP: 02911-030
Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801
Site: www.instrutherm.com.br
SAC: sac@instrutherm.com.br

