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Sistema de Gestão de Energia e Utilidades
Custos com Energia
Pontos por GPS
Rateio de Custos
Equipamento: MD4040
Agrupamento: Alimentador 1

Harmônicas

X

Ultima atualização: 2017-04-18:17:15:00

$

Temperatura: 0.00 ºC
Tensão: Va: 131.40Vrms , Vb: 131.43Vrms , Vc: 129.89 Vrms
Corrente: Ia: 25.87 Irms , Ib: 22.24 Irms , Ic: 7.03 Irms
Potência Ativa: 5412.57 kWatts
Potência Reativa: -781.73 kVar

sem alarmes
Detalhes

Demandas

Perturbações | VTCD

Power5000
EMBRASUL
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e outros insumos...

Segurança

Configuração Remota
EMB RASUL

Administração de usuários e
acesso com níveis de privilégios.
Registro das ações dos usuários.

Configure remotamente os
medidores a partir da interface
web.

Geração e Exportação

Simulação de Fatura
EMBRAS

Parametrização das tarifas,
impostos e bandeiras.
Possibilidade de projeções.

UL

Geração e exportação dos
arquivos nos formatos PDF, CSV
E xlsx.

Harmônicas de Tensão e Corrente

Pares e ímpares até a 41ª ordem;
Gráficos de barras;
Gráficos de linha;
Tabela completa individualizada por
ordem.

Alarme

Sistema de alarmes via e-mail e ícones
interativos na interface de usuário;
Sistema de alarmes por alteração de cores
nos ícones do mapa, alertando diversas
situações configuráveis pelo usuário;
Alarmes de grandezas instantâneas, como
tensão, corrente e fator de potência e
também de qualidade de energia: VTCD e
harmônicas;
Listagem de alarmes verificados e não
verificados.

3G4000

GDE4000

Cliente Embrasul
Acesso Remoto

EMBRASUL

EMBRASUL

by Embrasul

3G4000
Power5000

3G/4G

Análise - Relatórios
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WiFi4000

Analisador

INTRANET

Multimedidor

ETHERNET

EMBRASUL

Power5000

Multimedidores

EMBRASUL

MD4040 - MD30
Análise de metas e rateio de custos de energia;
Leituras instantâneas em amplo display digital;
Porta de comunicação RS485 (Modbus RTU) ou Ethernet
(TCP/IP);
Memória de massa com autonomia de aprox. 60 dias;
Rateio de custos de energia e outros insumos;
Estudos de demanda;
Oscilações de tensão;
Cortes de energia:
Relés internos para controles por triger ou comando de
iluminação por horário.

MD30

MD4040

*Veja as funções e configurações de cada medidor para aplicar a solução
adequada.

Transformadores de Corrente
TC Janela - TC Bipartido

TC Bipartido: Podem ser facilmente abertos e
instalados sem a necessidade de desconectar qualquer
cabo ou abrir um circuito de barra.
TC Janela: Necessidade de interrupção do circuito
primário para passar os cabos pela janela. Várias
alternativas de tamanhos conforme sua necessidade.

TC JANELA

TC BIPARTIDO

TI SLIM

Sensor de corrente flexível com proteção IP65, ideal
para diversas escalas de corrente até 3000A. Possui
duas opções de diâmetro: 120 ou 240mm.
TI Slim

Ti80

Faixa de medição de 0,1 a 100A;
Sensor Flexível
Uso ao tempo (IP68);
Compacto, leve e de fácil instalação;
Para condutores de até 80mm de diâmetro.

Ti80

embrasul.com.br

Telemetria de Energia e
Controle de Demanda

EMBRASUL

Monitoramento e controle remoto de demanda

CONTROLADOR

GDE4000
ADSL

333.555.22
333.555.22

Power5000
3G

EMBRASUL

REMOTA

RTA4000

Controle de fator de Fator de Potência

EMB

EMBRASUL

CONTROLADOR

Cm4040
sensoramento
trifásico

EMBRASUL

CONTROLADOR

CM-GESCAP
entradas para
medição de temperatura

Vários modelos de controladores
Fácil parametrização
Excelente visualização em Display LCD
Sensoriamento Monofásico ou Trifásico
Seis ou doze estágios de comando
Sistema de rotação de estágios
Comunicação Ethernet
Memória de massa com autonomia de até 60 dias
Entrada para medição de temperatura.

GESCAP

embrasul.com.br

EMBRASUL
1. Linha de conversores
Os conversores foram desenvolvidos para
permitir a coleta e transferência de dados
entre um medidor que possua saída de
pulso/análogica e um software de gestão
(Power5000).
O conversores integralizam esses dados e

disponibilizam na rede de comunicação
Ethernet, com protocolo Modbus TCP/IP.
Produzido numa caixa plástica
especialmente adequada para instalação
em fundo de painel com ﬁxação através de
trilho DIN 37.

2.Aplicação
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Medidor de água
by Embrasul
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Medidor
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Power4000 Standard
Power4000 Server

EMBRASUL

Temperatura - CT40
possível disponibilizar os dados no software
de gestão (Power5000).
Integraliza os dados medidos e disponibiliza
na rede de comunicação Ethernet com
protocolo Modbus TCP/IP.

Especiﬁcamente para temperatura foi
desenvolvido o CT40, para medição de
temperatura de contato ou ambiente
através de sensores PT100 (até 4 sensores).
Com a interface de comunicação Ethernet é
TEMPERATURA
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Controle e Monitoramento do
Fator de Potência

EMBRASUL

O Sistema GESCAP é uma ferramenta de
monitoramento de bancos de capacitores, que cria
históricos de vários parâmetros de funcionamento
de um banco de capacitores.

Um controlador CM - GESCAP com funções
dedicadas faz o controle, monitoramento e
comunicação com o Power5000 que cria
relatórios, gráficos e gera alarmes.

Cliente Embrasul
Acesso Remoto
Análise - Relatórios

GESCAP
Power5000
CONTROLADOR

CM4040
EMBRASUL

GESCAP

Temperatura
interna

Temperatura
externa
EMBRASUL

Fator de Potência X Temperatura

Fator de Potência X Estágios Acionados

EMBRASUL

EMBRASUL

EMBRASUL

GERANET - Monitoramento de
Geradores via Web
NET

GERA

- Tensão, Corrente e Frequência, RPM
- Temperatura Interna e Externa,
Temperatura Óleo
- Potência/kW Gerado, Nível de Óleo e

Analisadores de Energia

EMBRASUL

RE8000 Classe A
Certificado Classe A conforme norma IEC61000-4-30;
Display TFT Colorido Touch screen 7”;
Interface amigavel e facil operação;
Funções completas de Qualidade de Energia.

ª
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EMBRASUL

GPS
3G

Transientes

Inter Harm.

Sincronização de relógio por GPS

x

Tela Multigráficos

Tela Multigráficos – Visualização de forma
de onda, fasores, gráfico de barras e curva
ITIC em uma mesma tela, facilitando a
análise dos principais distúrbios.

Calculadora de Perdas

A calculadora de perdas de energia foi
concebida para facilitar a análise,
apresenta as perdas em R$/Hora e R$/Ano,
considerando o desequilíbrio, harmônicos,
material, diâmetro e comprimento do
condutor.

CERTIF
ICADO

Analisadores de Energia

EMBRASUL

RE7000 - RE7080 E RE7040 - PRODIST
Elevações e Afundamentos;
Harmônicas, Transientes e Flicker/PRODIST;
Ajuste do fator de potência;
Estudo do fluxo de carga (consumo e geração);
Laudos para certificações;
Atende integralmente aos procedimentos de distribuição da
ANEEL (Prodist, módulo 8);
Telemedição via 3G e WiFi com parametrização remota,
visualização on line.
Opcional medição de corrente até 6000A*

RE7040

RE7080

RE7000

* Ver especificação técnica do sensor e compatibilidade do Analisador.

RE6001

Estudos de eficiência energética (consumo e geração);
Funções completas para análise de sistemas elétricos e redes
de distribuição;
Curva de carga de redes, motores, geradores e transformadores;
Medição e diagnóstico de distorções harmônicas;

Analisador de Energia

RE6001

Opcional medição de corrente até 6000A*
* Ver especificação técnica do sensor e compatibilidade do Analisador.

RE6001

RE4001 - RE4080

Grandezas por fase e trifásicas;
Tensões; correntes e potências;
Fator de potência;
Distorções, desbalanceamentos;
Harmônicas;
Consumo e demanda;
Ajuste do fator de potência;
Estudo do fluxo de carga.
RE4080

RE4001

Analisador de Tensão - RE30
O Analisador RE30 é um equipamento para aplicações básicas de
análise de energia em sistemas elétricos trifásicos.
No seu projeto foram considerados aspectos de robustez para
suportar aplicações em ambientes industriais hostis, mas sem
perder a facilidade de operação.
Grau de proteção IP54 e fixação em poste;
Comunicação Ethernet (TCP/IP);
Memória interna com autonomia de 60 dias;
Acompanha software de descarga de dados;
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RE30

Sensor Flexível de Corrente - TI Slim

Faixa de medição de apenas 100mA a 3000A;
Bobina de 7mm de diâmetro, ultra flexível;
Excelente linearidade e resposta em frequência;
Tecnologia em núcleo de ar;
Uso ao tempo (IP65).

Software de Análise
Aplicação e Funcionalidades
Correção de Fator de Potência

É possível verificar o kVAr para correção em
cada ponto da medição e com a ferramenta de
simulação de correção, pode inserir e retirar
capacitores, visualizando graficamente todas
as alterações de grandezas elétricas, o Fator
de Potência desejado para ajuste é
parametrizável pelo usuário.

Comparação de consumo

Com a ferramenta de recorte de medição,
fica facilitada a análise comparativa de
consumo, como, comparativos de antes e
depois. É possivel além de recortes,
geração de sub medições independentes
extraídas de uma medição principal.

Reintegralização

Após a descarga de uma medição é possível
reintegralizar o mesmo para outro período,
facilitando assim a visualização dos dados
levando em consideração os objetivos de cada
análise.

Análise de corrente de partida

Utilizando as menores taxas de
integralização dos analisadores Embrasul,
de apenas 200ms (100ms, no modelo
RE6001) é o ideal para análise de partida
de motores e grandes cargas,
proporcionando o correto
dimensionamento de geradores e
dispositivos do sistema elétrico.

Software de Análise
Aplicação e Funcionalidades
Harmônicas

Indicado para aplicação em sistemas elétricos
onde se pretende medir os níveis e as
características das distorções harmônicas
presentes no circuito, analisando harmônicas
de ordens pares e ímpares de tensão e
corrente.

Transientes

Ccaptura de eventos transitórios. Com
avançadas técnicas de processamento de
sinais, é capaz de identificar e registrar
perturbações e distorções presentes em meio
ciclo da forma de onda.

VTCD
Planilha detalhada contendo a denominação da
Variação, de acordo com a sua duração
(Momentanea ou Temporária), além disso, nos
informa a data/hora, amplitude e região de
sensibilidade, visando correlacionar a
importância de cada evento de VTCD com os
níveis de sensibilidade das diferentes cargas.

Prodist Integral (módulo 8)

Esta função gera automaticamente um
relatório de aproximadamente vinte
páginas, contendo todos os itens
constantes no Prodist Módulo 8 da ANEEL,
podendo assim atestar a Qualidade da
energia elétrica.

