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Unidades de
Monitoramento de
Energia Elétrica

Medidores de Energia
Séries ME, PM e ION

Medição completa
Qualidade de energia
THD
Transientes
Oscilografia
Redes de comunicação
Entradas/Saídas
Gerenciador de energia

PowerLogic Série EN40

PowerLogic Série PM700

PowerLogic Série ION7550/7650

Gerenciamento de Energia HX600
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PowerLogic Série ME

PowerLogic Série PM9
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PowerLogic GATEWAY EGX

PowerLogic Série ION8600

Softwares ION Enterprise / PowerView

PowerLogic Série PM200

Medidores Quilowatt hora

PowerLogic® série ME e EN40
Medidores de energia ativa

0

Função
Medidor digital de energia ativa consumida (watt-hora) para sistemas elétricos
monofásicos ou trifásicos com ou sem neutro distribuído.
EN40
Medidor quilowatt-hora monofásico.
EN40P
Medidor quilowatt-hora monofásico com saída pulsada (saída estática).

EN40p

ME1
Medidor watt-hora monofásico.
ME1z
Medidor watt-hora monofásico com medição parcial.
ME1zr
Medidor watt-hora monofásico com medição parcial e saída pulsada de energia
(saída relé).
ME3
Medidor watt-hora trifásico sem neutro.

ME1zr

ME3zr
Medidor watt-hora trifásico sem neutro, com medição parcial e saída pulsada de
energia (saída relé).
ME4zr
Medidor watt-hora trifásico com medição parcial e saída pulsada de energia (saída
relé).
ME4zrt
Medidor watt-hora trifásico com ou sem neutro associado a transformadores de
corrente externos (fornecidos separadamente), com medição parcial e saída
pulsada de energia (saída relé).

Código de compra
ME3zr

ME4zrt
Medidores de energia EN40 e EN40p

Tipo

Corrente (A)

Tensão
(Vca)

Sistema monofásico (1F + N)
EN40
40
230
EN40p
40
230
ME1
63
230
ME1z
63
230
ME1zr
63
230
Sistema trifásico (3F)
ME3
63
3 x 230/400
ME3zr
63
3 x 230/400
ME4zrt
40...6.000
3 x 230/400
Sistema trifásico + neutro (3F + N)
ME4
63
3 x 230/400
ME4zr
63
3 x 230/400
ME4zrt
40...6.000
3 x 230/400

Tolerância
(Vca)

Módulos
de 9 mm

Código

±20
±20
±20
±20
±20

2
2
4
4
4

15238
15239
17065
17066
17067

±20
±20
±20

8
8
8

17075
17076
17072

±20
±20
±20

8
8
8

17070
17071
17072

Características técnicas
Medidores de energia ME1, ME1z e ME1zr

Classe de precisão
Frequência
Consumo
Temperatura de operação
Terminal gaiola
Conformidade

Medidores de energia ME3, ME3zr, ME4, ME4zr e ME4zrt

ME
1
50/60 Hz
2,5 VA
-25° C a +55° C
Terminal superior: 6 mm²
Terminal inferior: 16 mm²
IEC 61557-12:
-PMD/DD/K55/1
-PMD/SD/K55/1 (ME4zrt)
IEC 62053-21 (precisão)

EN40 / EN40p
1
50/60 Hz
< 10 VA
-25° C a +55° C
-25° C a +65° C (32 A)
Terminal superior: 4 mm²
Terminal inferior: 10 mm²
IEC 62053-21 /
IEC 61557-12:
- PMD/DD/K55/1
Aprovação MID pendente
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Medidores Quilowatt hora

PowerLogic® série ME e EN40
Medidores de energia ativa

Características técnicas
EN40, EN40p, ME1, ME1z e ME1zr
EN40

EN40p

Medição direta
Indicador luminoso de medição e atividade
(amarelo)
Indicador de ligação errada
Capacidade máxima de medição por fase
Display

Até 40 A
3.200 pulsos por kWh
Sim
999 999.9 kWh
Em kWh com 7 dígitos

Medição parcial por fase com RESET
Mostrador de medição parcial

-

Transferência remota

-

ME1

ME1z

ME1zr

Até 63 A
1.000 pulsos por kWh

999.99 MWh
Em kWh ou MWh com 5 dígitos. Sem ponto decimal em kWh;
2 dígitos após o ponto decimal em MWh.
99.99 MWh
Em kWh ou MWh com 4 dígitos. Sem ponto decimal
em kWh; 2 dígitos após o ponto decimal em MWh.
Por contato sem pulso
Por saida estática:
- Sistema ELV, isolação de tensão: 4 kV,
- Sistema ELV, isolação de
50 Hz
tensão: 4 kV, 50 Hz
- 18 mA/24 Vcc, 100 mA/230 Vca
- 20 mA/35 Vcc máx.,
- 1 pulso de 200 ms (contato fechado) por
100 pulsos de 120 ms por kWh
kWh

ME3 e ME3zr
ME3
Medição direta
Indicador luminoso de medição e atividade
(amarelo)
Capacidade máxima de medição por fase
Display
Medição parcial por fase com RESET
Mostrador de medição parcial
Transferência remota

ME3zr

Até 63 A
100 pulsos por kWh
999.99 MWh
Em kWh ou MWh com 5 dígitos. Sem ponto decimal em kWh; 2 dígitos após o ponto decimal em MWh.
99.99 MWh
Em kWh ou MWh com 4 dígitos. 1 dígito após o ponto decimal em MWh.
- Sistema ELV, isolação de tensão: 4 kV, 50 Hz
- 18 mA/24 Vcc, 100 mA/230 Vca
- 1 pulso de 200 ms (contato fechado) a cada 10 kWh

ME4, ME4zr e ME4zrt
ME4
Medição direta
Medição por TC
Consumo por entrada
Indicador luminoso de medição e atividade
(amarelo)
Capacidade máxima de medição por fase
Display
Medição parcial por fase com RESET
Mostrador de medição parcial
Transferência remota

ME4zr

ME4zrt

Até 63 A
100 pulsos por kWh

Relação 40/5 a 6.000/5 (configurável)
0,05 VA a 5 A
10.000 pulsos por kWh(1)
(x = transformação TC)
999.99 MWh
Onde TC y 150 A: 999.99 MWh
Onde TC > 150 A: 9.999.99 MWh
Em kWh ou MWh com 5 dígitos. Sem ponto decimal em kWh; 2 dígitos após o ponto decimal em MWh.
99.99 MWh
Onde TC y 150 A: 99.99 MWh
Onde TC > 150 A: 999.99 MWh
Em kWh ou MWh com 4 dígitos. 1 dígito após o ponto decimal em MWh
Por contato sem pulso:
Por contato sem pulso
- Sistema ELV, isolação de tensão: 4 kV,
- Sistema ELV, isolação de tensão: 4 kV, 50 Hz
50 Hz
- 18 mA/24 Vcc, 100 mA/230 Vca
- 1 pulso de 200 ms (contato fechado) a cada 10 kWh - 18 mA/24 Vcc, 100 mA/230 Vca
- 10/x pulsos de 200 ms (contato fechado)
por kWh = x/10 kWh por pulso(2)

(1) Exemplo: 500/5 TC = 10.000/500 pulsos de kWh = 20 pulsos por kWh
(2) Exemplo: 500/5 TC = 500/10 kWh por pulso = 50 kWh por pulso
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Unidades de
Monitoramento de
Energia Elétrica

PowerLogic® série PM9
Medições básicas

0

O medidor PowerLogic® série PM9 oferece as medidas básicas necessárias para o
monitoramento de uma instalação elétrica. Compacto, ocupa apenas 4 módulos de
18 mm.
Ele pode ser utilizado para monitorar sistemas de baixa tensão de 2, 3 e 4 fios e se
conectar a transformadores de corrente externos. Com seu amplo display LCD, é
possível monitorar todas as três fases ao mesmo tempo.
Disponível em três versões, com duas possibilidades de alimentação (220 a 240 Vca
ou 24 a 48 Vcc):
b PM9 para medições básicas
b PM9P para medições básicas com saída pulsada
b PM9C para medições básicas com porta de comunicação Modbus RS485
PowerLogic® série PM9

Aplicações
b Instrumentação de painel
b Rateio / alocação de custos
b Monitoramento remoto da instalação elétrica

Características principais
Apenas 72 mm de comprimento (4 módulos de 18 mm)
Design compacto para instalações otimizadas.
Amplo display LCD
Monitoramento simultâneo das três fases.
IEC 62053-21 Classe 2 para energia
Para rateio e alocação de custos.

Guia de escolha

PM9

PM9P PM9C

1F + N, 3F, 3F + N

b
0,5%
1%
450 V

b
0,5%
1%
450 V

b
0,5%
1%
450 V

3 fases e neutro
Fase-neutro e fasefase

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b

b

b

b

b

b

b
-

b
1

b
-

-

-

b
b

Geral
Uso apenas em sistemas BT
Precisão de corrente e tensão
Precisão da energia e potência
Tensão máxima para conexão direta

Valores RMS instantâneos
Corrente
Tensão
Frequência
Potências ativa e reativa
Potência aparente
Fator de potência

Total e por fase
(sinalizado)
Total
Total (sinalizado)

Valores de energia
Energia ativa
Energia reativa

Valores de demanda
Potências ativa, reativa e aparente

Janela e valores
máximos

Outras medições
Contador de horas

Display e Entradas / Saídas
Display LCD
Saída pulsada

Comunicação
Porta de comunicação RS485
Protocolo: Modbus
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PowerLogic® série PM9
Medições básicas

0

Características elétricas
Tipo de medição
Precisão da medição

Dimensões em milímetros

Corrente e tensão
Potência
Frequência
Fator de potência

Energia ativa
Energia reativa
Características da entrada Faixa de medição
de tensão
Fundo de escala
Frequência
Características da entrada Faixa do TC
de corrente
Secundário
Sobrecarga permissível

Alimentação

Consumo
Entrada de corrente
CA
CC

Saída pulsada (PM9P)

Sistemas CA monofásico (1F + N) ou
trifásico (3F, 3F +N)
±0,5% da leitura
2% da leitura
0,2 Hz
2% da leitura de 0,5 atrasado a 0,5
adiantado
IEC 62053-21 Classe 1
IEC 62053-23 Classe 1
50 a 450 Vca (direto)
e até 1.000 Vca (com TP externo)
1,15 Un
45 a 65 Hz
Ajustável de 5 a 10.000 A
5A
6 A contínuo
20 A 10 s
50 A 1 s
0,55 VA
Não isolada
220 a 240 Vca (±10%), < 5 VA
24 a 48 Vcc (±20%)
Saída estática, 350 Vca/cc máx., 130 mA
máx. a 25° C, com decaimento de
1 mA/° C para valores abaixo de 25° C,
5 kV isolação

Características mecânicas
Peso
Grau de proteção IP
Dimensões
Conexões

0,3 kg
IP52 (display frontal)
72 x 90 x 66 (mm)
Terminal gaiola, 1 x 4 mm2

Condições de operação
Temperatura de operação
Grau de poluição
Categoria de instalação

-5 a +55° C
2
III para sistemas de distribuição até 260/
450 V

Compatibilidade eletromagnética
Imunidade a descargas eletrostáticas
Imunidade a campos irradiados
Imunidade a transitórios rápidos
Imunidade a ondas de impulso
Emissões de condução e radiação

Nível III, IEC 61000-4-2
Nível III, IEC 61000-4-3
Nível IV, IEC 61000-4-4
Nível IV, IEC 61000-4-5
Classe B (CISPR11)

Comunicação
Porta RS485 (PM9C)
medição e reset remoto

2 fios, 9.600 a 19.200 bps, Modbus RTU

Código de compra
Modelo
PowerLogic® PM9
PowerLogic® PM9P
PowerLogic® PM9C
PowerLogic® PM9
PowerLogic® PM9P
PowerLogic® PM9C
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Tensão
220 a 240 Vca
220 a 240 Vca
220 a 240 Vca
24 a 48 Vcc
24 a 48 Vcc
24 a 48 Vcc

Comprimento em
módulos de 9 mm
8
8
8
8
8
8

Código
15199
15197
15198
15274
15275
15276

Unidades de
Monitoramento de
Energia Elétrica

PowerLogic® série PM200
Solução de baixo custo para rateio
e alocação de custos

0

O medidor PowerLogic® série PM200 é um produto de fácil manuseio e de baixo
custo que oferece as medições básicas e necessárias para o monitoramento de uma
instalação elétrica. Compacto (96 x 96 mm), ele é capaz de monitorar
simultaneamente todas as três fases em corrente e tensão. As leituras de energia e
demanda fornecem as informações necessárias para medição e controle dos custos
de energia.
Os medidores da série PM200 incluem display LCD antiofuscante, simples e de fácil
manuseio. Interface intuitiva com menus de navegação contextuais. As telas
concisas com indicações por barras permitem o diagnóstico do sistema num piscar
de olhos. A tela de energia apresenta as energias ativa, reativa e aparente total. A
tela de demanda apresenta as potências ativa, reativa e aparente total. As telas de
corrente e tensão fornecem os valores instantâneos e de pico para cada fase que
auxiliam o usuário a compreender a carga e performance de cada circuito.

PowerLogic® série PM200

O medidor PowerLogic® série 200 está disponível em três modelos:
 PM200, versão básica
 PM200P, versão básica e duas saídas pulsadas de energia
 PM210, versão básica e uma porta de comunicação Modbus RS485

Aplicações







Aplicação OEM
Instrumentação de painel
Aplicações com restrição de espaço
Monitoramento remoto da instalação elétrica
Rateio / alocação de custo / verificação do consumo das utilidades
Aplicações de baixo custo

Características principais
Compacto
Montagem de embutir com apenas 50 mm de profundidade. Os medidores da série
PM200 são ideais para aplicações em que o espaço ocupado pelo medidor é crucial.
Display amplo e de fácil leitura
Telas com resumo informativo para corrente, tensão, energia e demanda em um
display LCD verde e antiofuscante.
Gráfico de barras
A representação gráfica dos sistemas de cargas e saídas (PM200P) fornece o status
do sistema rapidamente.
De fácil operação
Navegação intuitiva com menus contextuais de entendimento fácil.
Comunicação Modbus e saídas digitais
O PM210 inclui porta de comunicação Modbus. O PM200P tem duas saídas digitais
integradas ao medidor.
IEC 62053-21 Classe 1 para energia ativa
Medição precisa para rateio e alocação de custos.
Conexão direta de tensão
Não há necessidade de TPs externos para tensão até 480 Vca (F-F).
De fácil instalação
Não é necessário o uso de ferramentas para a instalação.

Código de compra
PowerLogic® com display integrado
Medidor PM200 com leituras básicas de corrente, tensão, demanda e
energia
Medidor PM200P com leituras básicas de corrente, tensão, demanda,
energia e duas saídas digitais
Medidor PM210 com leituras básicas de corrente, tensão, demanda,
energia e uma porta de comunicação Modbus RS485

PM200MGCA
PM200PMGCA
PM210MGCA
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PowerLogic® série PM200
Solução de baixo custo para
rateio e alocação de custos
Guia de escolha

0

PM200

PM200P PM210


0,5%
1%
1%
2%
32


0,5%
1%
1%
2%
32


0,5%
1%
1%
2%
32

Total










Total







Energias ativa, reativa e
Total
aparente
Modo de acumulação ajustável



























-



2



-

-

-

2 fios


Geral
Uso em sistemas BT e AT
Precisão de corrente e tensão
Precisão de potências ativa e reativa
Precisão de energia ativa
Precisão de energia reativa
Taxa máxima de amostras por
ciclo

Valores RMS instantâneos
Corrente, tensão e frequência
Potências ativa, reativa e
aparente
Fator de potência

Valores de energia

Valores de demanda
Corrente
Potências ativa, reativa e
aparente prevista

Janela e valores
máximos
Janela e valores
máximos

Display e saídas
Display LCD verde
Modo menu IEC ou IEEE
Saída pulsada digital

Comunicação
Uma porta RS485
Protocolo: Modbus

PowerLogic® série PM200
1 Fixação
2 Porta de comunicação RS485 (PM210) ou 2 saídas de
pulso (PM200P)
3 LED de sinalização
4 Alimentação
5 Entradas de tensão
6 Entradas de corrente

Dimensões em mm
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PowerLogic® série PM200
Solução de baixo custo para
rateio e alocação de custos

0

Características elétricas
Tipo de medição
Precisão da
medição

Corrente e tensão
Potência
Frequência
Energia ativa
Energia reativa
Taxa de atualização dos dados
Características Faixa de medição
da entrada de
tensão
Fundo de escala
Impedância
Frequência

Vista traseira do PowerLogic® série PM200

Características
da entrada de
corrente

Faixa do TC Primário
Secundário
Faixa de medição
Sobrecarga permissível

Impedância
Carga
Alimentação
CA
CC
Tempo mínimo de
interrupção
Saída pulsada (PM200P)

True RMS até 15a harmônica em sistemas CA
monofásicos ou trifásicos (3F, 3F + N), 32
amostras por ciclo
±0,5% da MW leitura de 20% a 120%
1%
±0,01 Hz de 45 a 65 Hz
IEC 62053-21 Classe 1
IEC 62053-23 Classe 2
1s
10 a 480 Vca (direto fase-fase)
10 a 277 Vca (direto fase-neutro)
0 a 1.600 kVca (com TP externo)
1,2 Un
2 MΩ (F-F) / 1 MΩ (F-N)
45 a 65 Hz
Ajustável de 5 A a 32.767 A
5 A, iniciando em 10 mA
0a6A
10 A contínuo
50 A por 10 segundos por hora
120 A por 1 segundo por hora
< 0,12 Ω
< 0,15 VA
115 a 415 Vca +10%, 5 VA; 50 a 60 Hz
125 a 250 Vcc ±20%, 3 W
100 ms a 120 Vca
Saída estática, 240 ±10% Vca, 100 mA máx. a
25° C, com decaimento de 0,56 mA por ° C para
valores abaixo de 25° C, 2,41 kV isolação

Características mecânicas
Peso
Grau de proteção IP
Dimensões

0,37 kg
IP52 (display frontal), IP30 (medidor)
96 x 96 x 69 mm (medidor com display)

Condições de operação
Temperatura de Medidor
operação
Display
Temperatura de armazenamento
Umidade
Grau de poluição
Categoria de medição (entradas de tensão e
alimentação)
Rigidez dielétrica
Altitude

0 a +60° C
-10 a +50° C
-40 a +85° C
5 a 95% a 50° C
2
CAT III para sistemas de distribuição até 277 V
F-N / 480 V F-F
EN 61010, UL508
Display frontal duplamente isolado
3.000 m

Compatibilidade eletromagnética
Imunidade a descargas eletrostáticas
Imunidade a campos irradiados
Imunidade a transitórios rápidos
Imunidade a ondas de impulso
Emissões de condução e radiação
Harmônicas
Emissões de flicker

Nível III, IEC 61000-4-2
Nível III, IEC 61000-4-3
Nível IV, IEC 61000-4-4
Nível IV, IEC 61000-4-5
e / FCC parte 15 classe B
EN55011
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Comunicação
Porta RS485 (PM210)

2 fios, até 19.200 bps, Modbus RTU

Display
Dimensões 73 x 69 mm

Display LCD verde, 6 linhas, 4 valores
simultâneos

Firmware
Máximos

Valores máximos para corrente, potência
(P, Q, S)
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PowerLogic® série PM700
Solução simples para aplicações
com maior precisão
O PowerLogic® série PM700 tem capacidade de fornecer todas as medições
exigidas para monitorar uma instalação elétrica em uma única unidade 96 x 96 mm
com apenas 50 mm de profundidade.
Com um display grande, pode-se monitorar todas as 3 fases e o neutro ao mesmo
tempo. O display antirreflexo apresenta caracteres grandes de 11 mm de altura e
poderosa luz de fundo, para fácil leitura até mesmo em condições extremas de luz
e ângulos de visão.
O PowerLogic® série PM700 está disponível em três versões:
PM700, versão básica com THD e leitura de mín./máx.
PM700P, versão básica mais 2 saídas de pulso para medição de energia
PM710, versão básica mais uma porta RS485 para comunicação Modbus
PM750, versão básica mais duas entradas digitais, uma saída digital, alarmes e
fator de potência (indutivo/capacitivo)

PowerLogic® série PM700

Aplicações
Instrumentação de painel
Rateio / alocação de custo
Monitoramento remoto de uma instalação elétrica
Monitoramento de harmônicas (THD)
Alarmes e indicação de status (PM750)

Características
Requer apenas 50 mm na parte traseira da superfície de montagem
O PowerLogic® série PM700 pode ser montado nas portas dos painéis de controle
para maximizar o espaço livre para dispositivos elétricos.
Amplo display iluminado com gráfico de barras integrado
Exibe 4 medições por vez para leituras rápidas.
Uso intuitivo
Fácil navegação utilizando menu de contexto simplificado.
Demanda de potência e corrente, THD e leitura mín./máx. na versão básica
Solução de alta performance para monitoramento de sua instalação elétrica livre de
problemas.
Energia classe 1 definida pela IEC 62053-21
Apropriado para aplicações de rateio e alocação de custos.
Energia ativa IEC 62053-22 classe 0.55 (PM750)

Código de compra
PowerLogic® série PM700
PowerLogic®
PowerLogic®
PowerLogic®
PowerLogic®
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PM700
PM700P
PM710
PM750

PM700MGCA
PM700PMGCA
PM710MGCA
PM750MGCA

0
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PowerLogic® série PM700
Solução simples para aplicações
com maior precisão
Guia de escolha

0

PM700

PM700P PM710

PM750

0,5%
1,0%

0,5%
1,0%

0,5%
0,5%

Geral
Uso em sistemas BT e AT
Precisão da corrente e tensão
Precisão da energia e potência

0,5%
1,0%

Valores RMS instantâneos
Corrente
Tensão
Frequência
Potências ativa,
reativa e aparente
Fator de potência

Fase e neutro
F-F e F-N
sinalizado(1)

Total e por fase
Total

absoluto

absoluto

absoluto

sinalizado

Valores de energia
sinalizado(1)

Energias ativa, reativa e aparente

Valores de demanda
Corrente
Potências ativa,
reativa e aparente
Ajuste do método
de cálculo

Janela e valores
máximos
Janela e valores
máximos
Janela fixa, móvel

Medição da qualidade da energia
Distorção harmônica Corrente e tensão

Armazenamento de dados
Valores instantâneos de mín./máx.

Display e Entradas/Saídas
Display LCD iluminado
Saída pulsada
Entrada digital

-

2
-

-

-

-

1
2

Comunicação
Porta RS485
Protocolo Modbus
(1) Medição nos quatro quadrantes

PowerLogic® série PM700
1 Fixação
2 Comunicação RS485 (PM710) ou
2 saídas de pulso (PM700P)
3 LED de funcionamento
4 Alimentação
5 Entradas de tensão
6 Entradas de corrente

Dimensões em mm
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Unidades de
Monitoramento de
Energia Elétrica

PowerLogic® série PM700
Solução simples para aplicações
com maior precisão
Características elétricas
Tipo de medição

Precisão da
medição

Vista traseira do PowerLogic® série PM700

Corrente e tensão
Potência
Frequência
Energia ativa

Energia reativa
Taxa de atualização dos dados
Características Tensão medida
da tensão de
entrada
Sobrefaixa de medição
Impedância
Faixa da medição da
frequência
Características Faixa do TC Primário
da corrente de
Secundário
entrada
Faixa de medição
Sobrecarga permissível

Alimentação

Saída pulsada

Impedância
Consumo
CA
CC
Tempo mínimo de
interrupção
PM700P

PM750

True RMS até a 15a harmônica
Em sistemas CA trifásicos (3F, 3F + N), bifásicos
e monofásicos
32 amostras por ciclo
0,5%
1%
±0,01 Hz de 45 a 65 Hz
IEC 62053-21 Classe 1 e IEC 62053-22 Classe
0.5s (PM750)
IEC 62053-23 Classe 2
1s
10 a 480 Vca (direta F-F)
10 a 277 Vca (direta F-N)
10 a 1.600 kV CA (com TP externo)
1,2 Un
2 MΩ (F-F) / 1 MΩ (F-N)
45 a 65 Hz
Ajustável de 5 A a 32.767 A
1 A ou 5 A
5 mA a 6 A
15 A contínuo
50 A para 10 segundos por hora
120 A para 1 segundo por hora
< 0,1 Ω
< 0,15 VA
110 a 415 ±10% Vca, 5 VA
125 a 250 ±20% Vcc, 3 W
100 ms em 120 Vca
Saída estática
240 ±10% Vca ou 300 ±10% Vcc,
100 mA máx. a 25° C, decaimento de 0,56 mA/° C
acima de 25° C, isolação de 2,41 kV rms
8 a 36 Vcc, 24 Vcc a 25° C, 3 kV rms isolação

Características mecânicas
Peso
Grau de proteção IP
Dimensões

0,37 kg
IP52 (display), IP30 (medidor)
96 x 96 x 69 mm (medidor com display)

Condições ambientais
Temperatura de Medidor
operação
Display
Temperatura de Medidor + display
armazenamento
Umidade relativa
Grau de poluição
Categoria da instalação
Resistência dielétrica

-5° C a +60° C
-10° C a +50° C
-40° C a +85° C
5 a 95% RH a 50° C (não condensado)
2
III, para sistemas de distribuição até
277/480 Vca
Conforme EN61010, UL508

Compatibilidade eletromagnética
Imunidade a descargas eletrostáticas,
campos irradiados, transitórios rápidos,
ondas de impulso, condução, campos
magnéticos e afundamentos de tensão
Emissões de condução e radiação
Emissões de harmônicas
Emissões de flicker

Nível III, IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11

e ambiente comercial/FCC parte 15 classe B
EN55011
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Comunicação
Porta RS485 (PM710 e PM750)

2 fios, até 19.200 bps, Modbus RTU, circuito
SELV, 6 kV impulso (dupla isolação)

Características do display
Dimensões 73 x 69 mm

LCD verde iluminado (6 linhas total, 4 valores
simultâneos)

Características do firmware
Mín./máx.
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Mín. e máx. com indicação de fase para tensão,
corrente, THD, fator de potência, potência (P, Q
e S) e frequência
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Unidades de
Monitoramento de
Energia Elétrica

PowerLogic® série ION6200
Solução simples, compacta e de alta
qualidade

0

O ION6200 é um medidor básico de energia e potência de alta qualidade, certificado
pelas normas ANSI, IEC 60687 classe 0,5S. Ultracompacto, com apenas 2" de
profundidade, ele é configurado por pequenos módulos opcionais que garantem o
baixo custo de investimento e permitem uma atualização progressiva conforme as
necessidades de medição.
Está disponível no formato padrão ANSI e DIN92x92 com mostrador integrado ou
remoto, modelo transdutor. A versão megawatt deste medidor permite medições de
alta tensão, com leituras de megawatt e quilowatt. Seu display é composto por 3
linhas de leds de alta visibilidade que permitem a leitura mesmo em condições
extremas.

Medidor ION6200

Dimensões do medidor com display integrado

O medidor é constituído por três módulos: unidade básica, cartão de medição e fonte
de alimentação. Sua arquitetura modular permite a atualização do medidor pela
troca de seu cartão de medição:
 Modelo N, kit de medição standard: leitura de corrente e tensão média e por fase.
 Modelo P, kit expandido EP#1: Standard + frequência, corrente de neutro (I4),
kW total, kWh total, demanda de corrente média, pico e por fase, fator de potência
total e demanda máxima de kW.
 Modelo R, kit expandido EP#2: EP#1 + kW, kVAR e kVA total e por fase: kWh,
kVAR e kVARh total e por fase; fator de potência por fase e THD de corrente e
tensão.

Aplicações
Medidores de subestação
Rateio / alocação de custo
Estudo de cargas e otimização do sistema elétrico
Medição de painel/máquinas
Medição de energia elétrica

Características principais
Vista frontal

Ultracompacto
Com apenas 2" de profundidade, pode ser montado em qualquer painel.
Display LED grande e luminoso de alta visibilidade
Exibe 3 medições simultâneas.
Baixo custo de investimento
Medidor com arquitetura modular e três modelos de medição. Permite a atualização
em campo com a troca do cartão de medições, três modelos: N, P e R.
Energia classe 0,5 definida pela IEC 60687
Apropriado para faturamento classe 0,5. Utilizado tanto por consumidores quanto
por concessionárias de energia.
Monitoramento remoto de energia (opcional)
Uma porta de comunicação RS485 com protocolo Modbus RTU e ION. Duas saídas
pulsadas de energia para kWh, KVAh ou kVARh.

Código de compra
Medidores PowerLogic® ION6200

Vista lateral

Medidor ION6200 com display, 64 amostras/ciclo, 1 porta RS485,
EP#2
Medidor ION6200 com display, 64 amostras/ciclo, kit de medição,
EP#1

P6200A0A0B0A0A0R
P6200A0A0B0Z0A0P

Medidor ION6200 com display, 64 amostras/ciclo, 1 porta RS485,
P6200A0A0B0A0B0R
2 saídas pulsadas de energia, EP#2
Medidor ION6200 com display, 64 amostras/ciclo, kit de medição,
P6200A0A0B0Z0A0N
standard
Medidor ION6200 com display, 64 amostras/ciclo, opção megawatt,
P6200M0A0B0A0A0N
kit de medição standard
Consultar a lista de preço para compor referência com outros opcionais.
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Unidades de
Monitoramento de
Energia Elétrica

PowerLogic® série ION6200
Solução simples, compacta e de alta
qualidade
Guia de escolha

1 Medições por fase
2 Sistema de medidas
3 Indicação de leitura
negativa
4 Botão de navegação
5 Demanda
6 Energia
7 Botão de navegação
8 Botão de confirmação

ION6200

Geral
Uso em sistemas BT e AT
Precisão de corrente e tensão
Precisão de energia e potência

Standard

EP#1

EP#2

b
0,3%(1)
0,5%

b
0,3%(1)
0,5%

b
0,3%(1)
0,5%

b
b
-

b
b
b
b
b
-

b
b
b
b
b
b

b

b

b

-

b
b

b
b

-

b

b

b

b

2

2

2

b
b

b
b

b
b

Valores RMS instantâneos
Corrente
Tensão
Frequência
Potência e energia ativa total
Potências e energias ativa,
reativa e aparente

Fase
Neutro
F-F e F-N

Total e por fase

Valores de energia
Energias ativa, reativa e aparente

Valores de demanda
Corrente
Corrente máxima

Média e por fase
Média e por fase

Medição da qualidade da energia
Distorção harmônica (THD)

Corrente e tensão -

Display e Entradas/Saídas
Display LCD iluminado 3 de
linhas
Saída pulsada digital

Comunicação
Porta RS485
Protocolo: Modbus
(1) Precisão de 0,5% para tensão F-F

9
10
11
12
13
14
15

Porta serial RS485 (opcional)
Entradas de tensão
Saída digital D2 (opcional)
Entradas de corrente
Terminal de terra
Saída digital D1 (opcional)
Dimensões do medidor com display integrado

Características elétricas
Tipo de medição
Precisão da
medição

Características
da entrada de
tensão

Características
da entrada de
corrente

Alimentação

Corrente e tensão
Potência
Frequência
Energia 4 quadrantes
Faixa de medição
Impedância
Frequência
Faixa do TC Primário
Secundário
Faixa de medição
Sobrecarga permissível
Consumo
CA
CC

True RMS até 31a harmônica
64 amostras por ciclo
±0,3% da leitura (1)
0,5%
+0,1 Hz
IEC 60687 Classe 0,5
57 a 400 Vca (direto fase-neutro)
99 a 690 Vca (direto fase-fase)
2 MΩ por fase (Fase-Vref)
45 a 65 Hz
Ajustável de 1 A a 65.53 (x 1.000)
Ajustável de 1 A a 65.53 (x 1.000)
5 A nominal, 10 A fundo de escala
120 A por um segundo
0,05 VA por fase (a 5 A rms)
100 a 240 Vca, 50 a 60 Hz
110 a 300 Vcc

Características mecânicas
Porta RJ11

Peso
Dimensões

0,58 kg
110 x 110 x 65 mm (medidor com display)

Condições de operação
Temperatura de operação
Temperatura de armazenamento
Umidade
Conector RJ11

-20 a +70° C
-40 a +85° C
5 a 95% RH

Comunicação (opcional)
Porta RS485

2 fios, até 19.200 bps, Modbus RTU e ION

Saídas pulsadas (opcional)
Modelo transdutor com display remoto
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Saídas estáticas para pulso de energia

2 saídas para kWh, kVAh ou kVARh
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PowerLogic® série PM800
Solução simples para aplicações
de alta performance

0

O medidor PowerLogic® série PM800 tem capacidade de fornecer todas as
medições de alta performance exigidas para monitorar a instalação elétrica em uma
única unidade compacta de 96 x 96 mm. Com seu display grande e de fácil leitura,
pode-se monitorar as 3 fases e o neutro ao mesmo tempo. O display antirreflexo
possibilita uma interface intuitiva com menus de contexto simplificado. A iluminação
back-light única e dígitos grandes tornam possíveis as leituras até mesmo em
condições extremas de luminosidade e ângulo de visão.
Os medidores da série PM800 possuem como padrão uma porta de comunicação
RS485, entrada digital, saída digital, medição de THD e alarme incorporados à
unidade básica de medição. Podem ser adquiridos com display remoto ou integrado
ao medidor.
A série PM800 é completa para todas as aplicações de alta performance e
disponível em quatro modelos diferentes:
 PM810, versão básica
PowerLogic® série PM800

 PM820, versão básica mais memória de 80 kB para registro de eventos e dados
e harmônicas individuais até 31ª ordem
 PM850, versão básica mais memória de 800 kB, captura de formas de onda,
harmônicas individuais até 63ª ordem e cálculo da demanda
 PM870, todos os recursos presentes no PM850 e ainda a detecção de
afundamento e elevação de tensão, conhecidos por distúrbios sag/swell.

Aplicações
Instrumentação de painel
Rateio / alocação de custo / verificação do faturamento
Monitoramento remoto da instalação elétrica
Monitoramento básico da qualidade e gerenciamento de energia (PM850 e PM870)
Detecção de afundamentos e elevações de tensão (PM870)
Otimização do contrato de energia e curvas de energia

Características principais
Fácil instalação e operação
Instalação com apenas dois clips, não necessita de nenhuma ferramenta.
Conexão direta de tensão
Conexão de sistemas até 600 Vca sem transformadores de tensão (TPs).
Display grande, de fácil leitura
Exibição de múltiplos valores simultâneos em uma única tela. Display antirreflexo
que realça a iluminação back-light
Alarmes customizáveis com estampa de tempo
Mais de 50 condições de alarme diferentes, incluindo sobre e submedida, mudança
no estado das entradas digitais, desbalanceamento de fase e muito mais. Permite a
combinação de até 4 alarmes por lógica booleana.
Análise da qualidade de energia
Os medidores da série PM800 verificam a conformidade da norma EN50160. O
medidor PM850 inclui a captura de formas de onda. O medidor PM870 inclui a
detecção de distúrbios de tensão e corrente (sag/swell) e a captura configurável de
formas de onda. Ambos permitem a leitura de harmônicas individuais (fase e
módulo).
IEC 62053-22 classe 0,5S para energia ativa
Medição precisa para rateio e alocação de custos.
Medição de utilidades
Cinco canais disponíveis em todos os modelos para medição de utilidades (água, ar,
gás, eletricidade e vapor).
Modular e atualizável
Download de firmware e módulos opcionais permitem aumentar a capacidade de
medição.
Display remoto
O display remoto opcional pode ser montado até 10 m de distância do medidor.
O módulo adaptador inclui uma porta adicional de comunicação RS485/RS232.

15
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Monitoramento de
Energia Elétrica

PowerLogic® série PM800
Solução simples para aplicações
de alta performance

0

Código de compra
Descrição

Kit de medidor com display remoto

Vista lateral do medidor com display e módulos opcionais

PowerLogic® série PM800 com display integrado
Medidor PM810 com display integrado, instrumentação básica, THD e alarme
Medidor PM820 com display integrado, instrumentação básica, THD, alarme e
80 kB de memória integrada
Medidor PM850 com display integrado, instrumentação básica, THD, alarme,
800 kB de memória integrada e captura de formas de onda
Medidor PM870 com display integrado, instrumentação básica, THD, alarme,
800 kB de memória integrada, captura configurável de formas de onda e
detecção de distúrbios de tensão
PowerLogic® série PM800 (sem display)
Medidor PM810 sem display
Medidor PM820 sem display
Medidor PM850 sem display
Medidor PM870 sem display
Módulos opcionais
Gateway Modbus RS485 para Modbus TCP/IP
2 saídas digitais (relés), 2 entradas digitais
2 saídas digitais (relés), 6 entradas digitais
2 saídas digitais (relés), 2 entradas digitais, 2 saídas analógicas, 2 entradas
analógicas
Módulo opcional do PM810 para registro de dados e eventos
Acessórios
Display remoto com módulo adaptador e cabo de 3,55 m
Adaptador para display remoto (não acompanha o display)
Cabo de 1,25 m para conexão do display remoto ao medidor
Cabo de 3,65 m para conexão do display remoto ao medidor
Cabo de 9,14 m para conexão do display remoto ao medidor

PM810MG
PM820MG
PM850MG
PM870MG

PM810UMG
PM820UMG
PM850UMG
PM870UMG
PM8ECC
PM8M22
PM8M26
PM8M2222
PM810LOG
PM8RDMG
PM8RDA
CAB4
CAB12
CAB30

Guia de escolha por aplicação
Aplicação
Medidor com display integrado
Utilize o medidor com display integrado quando houver espaço disponível na
porta do painel e quando a tensão utilizada estiver de acordo com os limites da
norma.
Medidor sem display
Utilize o medidor sem display quando não for possível montar o medidor
diretamente na porta do painel devido aos níveis de tensão empregados. Ou,
ainda, quando não for necessário o uso do display.

PM810MG
PM820MG
PM850MG
PM870MG

PM810UMG
PM820UMG
PM850UMG
PM870UMG

Neste caso, a configuração da porta de comunicação é limitada ao valor padrão
(endereço 1, velocidade 9.600 bps e paridade par). Necessita de um software
de comunicação para acesso aos valores medidos.
Display remoto
Kit de medidor com display remoto
Contém: medidor, display remoto, adaptador para o display com porta adicional
RS485 (4 fios) e cabo de conexão de 3,6 m.

Adaptador remoto
Alojado na parte frontal do medidor, ele permite duas portas de comunicação
adicionais. Contém: medidor, display remoto, adaptador para o display.

PM810RDMG
PM820RDMG
PM850RDMG
PM870RDMG
PM8RDA

PM8RDMG
Display remoto com módulo adaptador e cabo de conexão
Contém: display remoto, módulo adaptador e cabo de conexão de 3,6 m. Utilize
este código, caso já tenha adquirido um medidor série PM800 sem display e
queira equipá-lo com o display.
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PowerLogic® série PM800
Solução simples para aplicações
de alta performance

Unidades de
Monitoramento de
Energia Elétrica

2

Guia de escolha

3

0

PM810 PM820 PM850 PM870

Geral
Uso em sistemas BT e AT
Precisão da corrente e tensão
Precisão da energia e potência
Número de amostras por ciclo

1


0,1%
1%
128


0,1%
0,5%
128


0,1%
0,5%
128


0,1%
0,5%
128
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1

2 fios



2 fios



2 fios



Valores RMS instantâneos
Corrente, tensão e frequência
Potências ativa, reativa Total e por fase
e aparente
Fator de potência
Total e por fase

Valores de energia
Energias ativa, reativa e aparente
Modo de acumulação ajustável

Valores de demanda
Corrente

Janela e valores
máximos
Potências ativa, reativa Janela e valores
e aparente
máximos
Potências ativa, reativa e aparente previstas
Sincronização da janela de medição
Ajuste do método de
Janela fixa, móvel
cálculo

4

Medição da qualidade da energia

5

Distorção harmônica
Corrente e tensão
Harmônicas individuais Corrente e tensão
Captura de formas de onda
Detecção de distúrbios (sag/swell)

Armazenamento de dados

6
PowerLogic® série PM800
1 Conector da fonte de alimentação
2 Entradas de tensão
3 Entradas/saídas digitais
4 Porta RS485
5 Conector do módulo opcional
6 Entradas de corrente

Valores instantâneos de mín./máx.
Registro de dados
Registro de eventos
Tendência / previsão
Alarmes
Estampa de tempo

Display e Entradas/Saídas
Display LCD com back-light
Multilíngüe: Inglês, Francês, Espanhol
Entrada digital
Saída digital ou saída pulsada

Comunicação
Porta RS485
2 fios
Protocolo Modbus

Porta RS232/RS485, 2 ou 4 fios (com o módulo 
PM8RDA com medidores sem display)

Opcionais do PM800
O PM800 pode ser provido de 2 módulos opcionais, a menos que esteja indicado o contrário (2)

Módulo PM8ECC
Gateway Modbus RS484 para Modbus TCP/IP
Este módulo não necessita de alimentação externa, sendo prático e economizando espaço

Módulo PM8M22
2 saídas digitais (relés) para controle ou alarmes
2 entradas digitais para monitoramento da posição

Módulo PM8M26
2 saídas digitais (relés) para controle ou alarmes
6 entradas digitais para monitoramento da posição ou contador de pulso
Este módulo inclui uma fonte de alimentação de 24 Vcc que pode ser utilizada para alimentar
as entradas digitais

Módulo PM8M2222
2 saídas digitais (relés) para controle ou alarmes
2 entradas digitais para monitoramento da posição ou contador de pulso
2 saídas analógicas 4-20 mA
2 entradas analógicas 0-5 V ou 4-20 mA
(1) Com o módulo opcional PM810LOG
(2) Não é possível montar 2 módulos PM8M22. Se o alimentador de tensão do PM800 for menor
que 208 V, somente um módulo PM8M2222 pode ser montado.

17

Unidades de
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PowerLogic® série PM800
Solução simples para aplicações
de alta performance
Características elétricas
True RMS até a 63a harmônica
Em sistemas CA trifásicos (3F, 3F + N)
128 amostras por ciclo e sistemas
monofásicos e bifásicos (FF, F-N, FF-N)
Precisão da
Corrente e tensão
±0,075% da leitura + ±0,025% do fundo de
medição
escala
Potência
PM810
±0,5% da leitura + ±0,025% do fundo de
escala
PM820/PM850 ±0,15% da leitura + ±0,025% do fundo de
escala
Frequência
±0,01 Hz de 45 a 67 Hz
±0,01 Hz de 350 a 450 Hz
Energia ativa
IEC 62053-22 e ANSI C12.20 Classe 0,5S
Energia reativa
IEC 62053-23 Classe 2
Taxa de atualização dos dados
1s
0 a 600 Vca (direta F-F)
Características Tensão medida
0 a 347 Vca (direta F-N)
da tensão de
0 a 3,2 MVca (com TP externo)
entrada
Sobrefaixa de medição
1,5 Un
Impedância
2 MΩ (L-L) / 1 MΩ (L-N)
Faixa da medição da
45 a 67 Hz e 350 a 450 Hz
frequência
Ajustável de 5 A a 32.767 kA
Características Faixa do TC Primário
da corrente de
Secundário
1 A ou 5 A
entrada
Faixa de medição
0 a 10 A
Sobrecarga permissível
15 A contínuo
50 A para 10 segundos por hora
500 A para 1 segundo por hora
Impedância
< 0,1 Ω
Carga
< 0,15 VA
Alimentação
CA
110 a 415 ±10% Vca, 11 VA
CC
125 a 250 ±20% Vcc, 6 W
Tempo mín. de interrupção 45 ms em 120 Vca
Entradas/saídas Saída estática de pulso
Saída estática (6 a 220 ±10% Vca ou 3 a 250
PM800
± 10% Vcc, 100 mA máx. a 25° C)
isolação 1.350 V RMS
Entrada digital
24 a 125 Vca/cc (±10%)
5 mA máx. de carga
Opcionais
PM8M22
Saídas relés
0 a 240 Vca ou 0 a 30 Vcc
2 A RMS, 5 A máx. para 10 segundos por hora
Entradas digitais
19 a 30 Vcc, 5 mA máx. / 24 Vcc
PM8M26
Saídas relés
0 a 240 Vca, 0 a 30 Vcc
2 A RMS, 5 A máx. para 10 segundos por hora
Entradas digitais
20 a 150 Vca/cc, 2 mA máx.
Fonte interna 24 V
20 - 30 Vcc, 10 mA máx. (alimenta 8 entradas
digitais)
PM8M2222
Saídas relés
0 a 240 Vca, 0 a 30 Vcc
2 A RMS, 5 A máx. para 10 segundos por hora
Entradas digitais
20 a 150 Vca/cc, 2 mA máx.
Saídas analógicas
4-20 mA, carga de 0 a 600 Ω máx.
Entradas analógicas
Ajustável de 0 a 5 Vcc ou 4-20 mA
Frequência de
PM8M22
Entradas/
1 Hz, 50% do ciclo de trabalho
chaveamento
Saídas
(500 ms ON/OFF)
PM8M26 e Entradas
25 Hz, 50% do ciclo de trabalho
PM8M2222
(20 ms ON/OFF)
Saídas
1 Hz, 50% do ciclo de trabalho
(500 ms ON/OFF)
Durabilidade mecânica (saídas digitais)
15 milhões de comutações
Durabilidade elétrica (entradas digitais)
250.000 comutações a 2 A / 250 Vca
Categoria da instalação para opcionais
II (1)
Tipo de medição

Vista traseira do PowerLogic® série PM800

Características mecânicas
Peso

Medidor
0,6 kg
Display remoto
0,23 kg
Medidor com adaptador
0,81 kg
Grau de proteção IP (IEC 60529)
IP52 face frontal, IP30 resto da caixa
Dimensões
Sem opcionais
96 x 96 x 70 mm
Com 1 módulo
96 x 96 x 90 mm
(1) Instalação categoria II para sistemas de energia até 347 Vca / 600 Vca.
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PowerLogic® série PM800
Solução simples para aplicações de
alta performance

0

Condições ambientais
Temperatura de operação
Temperatura de armazenamento
Umidade relativa

Medidor
Display
Medidor + display

Grau de poluição
Categoria da instalação

Resistência dielétrica

-25° C a +70° C (1)
-10° C a +50° C
-40° C a +85° C
5 a 95% RH a 40° C (sem
condensação)
2
III, para sistemas de
distribuição até 347 V F-N /
600 Vca F-F
Conforme EN61010, UL508

Compatibilidade eletromagnética

PowerLogic® série PM800 com módulo de Entradas/Saídas

Imunidade a descargas eletrostáticas
Imunidade a campos irradiados
Imunidade a transitórios rápidos
Imunidade a ondas de impulso
Imunidade a condução
Imunidade a campos magnéticos
Imunidade a afundamentos de tensão
Emissões de condução e radiação
Emissões de harmônicas
Emissões de flicker

Nível III (IEC 61000-4-2)
Nível III (IEC 61000-4-3)
Nível III (IEC 61000-4-4)
Nível III (IEC 61000-4-5)
Nível III (IEC 61000-4-6)
Nível III (IEC 61000-4-8)
Nível III (IEC 61000-4-11)
e ambiente industrial/FCC parte 15 classe A
EN55011
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Segurança
Europa
Estados Unidos e Canadá

e, conforme IEC 61010-1
UL508

Comunicação
Porta RS485

2 fios, até 38.400 bauds, Modbus

Características do firmware
Registro de dados

PM820, PM850 e PM870:
- 1 registro de faturamento
- 1 registro personalizável
Somente PM850 e PM870: 2 registros adicionais
personalizáveis
Mín./máx.
Valores mín. e máx. com indicação de fase para
tensões, corrente, desequilíbrio de tensão e THD.
Valores de mín. e máx. para fator de potência (Real e
Deslocamento), potência (P, Q, S) e frequência
Um registro de evento
Time-Stamp para 1 segundo
Curvas de tendência (somente PM850 Quatro curvas de tendências: 1 min., 1 hora, 1 dia e
e PM870)
1 mês. Valores gravados de mín./máx./méd. para 8
parâmetros:
- cada segundo de 1 minuto para a curva de 1 minuto
- cada minuto de 1 hora para a curva de 1 hora
- cada hora de 1 dia para a curva de 1 dia
- cada dia de 1 mês para a curva de 1 mês
Previsão (somente PM850 e PM870) Previsão de valores para os parâmetros analisados
nas próximas 4 horas e nos próximos 4 dias
Captura de formas de onda (PM850)
Disparo manual ou por alarme, 3 ciclos, 128 amostras/
ciclo em 6 canais configuráveis pelo usuário
Captura de formas de onda (PM870)
De 185 ciclos em um canal a 16 amostras/ciclo até 3
ciclos em 6 canais a 128 amostras/ciclo
Alarmes
Níveis de pickup, dropout e temporizações ajustáveis,
vários níveis de ativação possíveis para um
determinado tipo de alarme
Quatro níveis de prioridade
Tempo de resposta: 1 segundo
Possível combinação booleana de 4 alarmes usando
os operadores NAND ou NOR e XOR no PM850 e
PM870

Memória disponível para registro e
captura de formas de onda
Atualização do firmware
Barras gráficas

Alarmes digitais: mudança de status de entradas
digitais
80 kbytes no PM820
800 kbytes no PM850 e PM870
Atualização via porta de comunicação
Representação gráfica da performance do sistema

Características do display
Dimensões 73 x 69 mm

LCD com iluminação back-light (6 linhas no total,
4 valores simultâneos)
Línguas
Inglês, Francês e Espanhol
(1) 65° C se alimentado com tensão superior a 305 Vca.
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0

Solução inteligente, multiprotocolo
e alta conectividade

Medidores compactos amplamente empregados nos sistemas de monitoramento de
concessionárias de energia, subestações e consumidores industriais. Suas
características abrangem completamente todo o espectro de medições de energia e
potência, incluindo funções de monitoramento de qualidade de energia.
Eles se destacam pela flexibilidade e conectividade com diferentes protocolos. Os
modelos ION7330 e ION7350 podem funcionar ainda como gateways e
concentradores das informações de outros medidores conectados via rede serial,
Ethernet e modem. Disponíveis em três modelos, todos com 4 entradas e 4 saídas
digitais para controle e monitoramento.
As principais diferenças entre os modelos está na medição de qualidade de energia,
memória incorporada ao medidor e alarmes:
ION7350
modelo socket

 ION7300, amostragem de 32 amostras/ciclo, 1 porta RS485, 1 porta de
comunicação Profibus (opcional) e 4 saídas digitais
 ION7330, amostragem de 32 amostras/ciclo, 2 portas RS485, memória 300 kB,
alarmes e harmônicas até 15ª.
 ION7350, amostragem de 64 amostras/ciclo, 2 portas RS485, memória 300 kB,
alarmes e harmônicas até 31ª, registro de formas de onda e monitoramento de
sag/swell.

Aplicações
 Gerenciamento de custos e medição de faturamento
 Estudo de cargas e otimização do sistema elétrico
 Controle de demanda e fator de potência
 Automação de pequenas subestações
 Monitoramento da qualidade de energia (ION7350)
 Concentrador de informações de sistema de medição (ION7350)
 Medição de energia elétrica
 Rateio / alocação de custos

Características principais
Detecção e captura de quedas e oscilações de tensão, sag/swells (ION7350)
Identificação rápida dos problemas que causam parada de produção (CBEMA).
Registro simultâneo de formas de onda em todas as entradas de tensão e
corrente (ION7350)
Detecção de fenômenos de chaveamento de fase (por exemplo, durante a
transferência do ajuste da máquina do gerador) não detectados pelos alarmes
clássicos baseados nos limites convencionais.
Porta Ethernet e servidor de páginas HTML (opcional)
Permite o acesso em tempo real de informações básicas via navegador de internet
padrão, sem a necessidade de outros aplicativos.
Possibilidade de até 4 acessos simultâneos (sockets) pela porta Ethernet.
Transferência direta e transparente de dados entre a conexão Ethernet e a rede
RS485 (indisponível no medidor ION7300).
Notificação de alarme via e-mail (indisponível no ION7300)
Alarmes de alta prioridade enviados diretamente do medidor ou via software
supervisório.
Entradas e saídas digitais
Para monitoramento de status de disjuntores, medidores de outros serviços
fornecidos por concessionárias, tais como gás, água, etc.

Código de compra
Medidores PowerLogic® ION7300, ION7330 e ION7350
Medidor ION7300, com display, 32 amostras/ciclo, 1 porta RS485
P7300A0B0B0E0A0A
e Ethernet
Medidor ION7330, com display, 32 amostras/ciclo, 2 portas RS485
P7330A0B0B0E0A0A
e Ethernet
Medidor ION7350, com display, 64 amostras/ciclo, 2 portas RS485
P7350A0B0B0E0A0A
e Ethernet
Medidor ION7300, modelo transdutor (display vendido
P7300A0B0B0A0A0A
separadamente), sem display, 32 amostras/ciclo e 1 porta RS485
Consultar a lista de preço para compor referência com outros opcionais.
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conectividade

Guia de escolha
1 Porta Ethernet (opcional)
2 Display
3 Porta ótica de
infravermelho
4 Botões de navegação

0

ION7300 ION7330 ION7350

Geral
Uso em sistemas BT e AT
Precisão de corrente e tensão
Precisão de energia e potência
Taxa máxima de amostras por ciclo


0,25%(1)
0,5%(2)
32


0,25%(1)
0,5%(2)
32


0,25%(1)
0,5%(2)
64


















































15
-


15
-


31



-





-



0,001

300 kB



0,001


300 kB



Opcional









Valores RMS instantâneos
Corrente, tensão e frequência
Potências ativa, reativa e Total e por fase
aparente
Fator de potência
Total e por fase

Valores de energia
Energias bidirecional, total, gerada, consumida e
líquida
Modo de acumulação ajustável

Valores de demanda
Corrente
Janela e valores máx.
Potências prevista, reativa Janela e valores máx.
e aparente
Potências ativa, reativa e aparente previstas
Sincronização da janela de medição
Janela fixa, móvel,
Ajuste do método
de cálculo
térmica

Medição da qualidade da energia

5
6
7
8
9

Entradas de corrente
Entradas digitais
Entradas analógicas (opcional)
Saídas analógicas (opcional)
Saídas digitais

10
11
12
13
14

Terminal de terra do chassi
Porta serial RS485
Porta do modem interno (opcional)
Entradas de tensão
Alimentação

Distorção harmônica
Corrente e tensão
Harmônicas individuais
Captura de formas de onda
Detecção de quedas e oscilações na tensão
(sag/swell)
Funções lógicas e matemáticas programáveis

Armazenamento de dados
Registro de mín./máx. para qualquer parâmetro
Registro de eventos
Resolução da estampa de tempo, em segundos
Alarmes
Discagem automática em caso de alarme
Capacidade de memória interna

Display e Entradas/Saídas
Dimensões do modelo standard

Display LCD integrado ou remoto
4 Entradas digitais
4 Saídas digitais
4 Entradas analógicas e 4 saídas analógicas

Comunicação

Vista frontal

Porta RS485
1
2
2
Porta frontal (infravermelho)
1
1
1
Porta Ethernet
Opcional
Modem interno
Opcional
Opção de gateway entre Ethernet ou modem e porta 

serial
Protocolos: Modbus RTU, Modbus TCP, DNP3.0 e 


ION
Porta de comunicação Profibus DP
Opcional
(1) Precisão de 0,25% da leitura +0,05% do fundo de escala
(2) Precisão de 1,5% para potência e energia reativas; 1% para energia aparente e 0,5% para
energia e potência ativas

Vista lateral
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e alta conectividade
Características elétricas
Tipo de medição

Dimensões do modelo transdutor (opcional)

Precisão da
medição

Corrente e tensão
Potência ativa
Potência aparente
Potência reativa
Frequência
Fator de potência
Energia ativa
Taxa de atualização dos dados
Características Faixa do TP
da entrada de
tensão

Vista frontal

Características
da entrada de
corrente

Vista lateral

Dimensões do modelo de embutir (opcional)

Tensão direta medida
Rigidez dielétrica
Sobrecarga permissível
Impedância
Faixa do TC
Faixa de medição

Sobrecarga permissível
Rigidez dielétrica
Alimentação
CA
CC
CC BT (opcional)
Frequência
Entradas/Saídas 4 entradas digitais
(ION7330 e ION7350)
4 saídas digitais
Opcionais:

True RMS até 64 amostras/ciclo para ION7350 e
32 amostras/ciclo para ION7330 e ION7300
±0,25% da leitura +0,05% fundo de escala
IEC 60687 e ANSI C12.20 Classe 0,5S
±0,5% da leitura +0,1% fundo de escala
±1,5% da leitura (>5% fundo de escala)
±0,01Hz
±1,5% da leitura
IEC 60687 e ANSI C12.20 Classe 0,5S
1 s no modo normal
Ajustável 1 a 999.999,99

50 a 347 V F-N
3.250 Vca RMS 60 Hz por 1 minuto
1.500 Vca RMS contínuo
>2 MΩ/fase (fase-Vref)
Ajustável 1 a 999.999,99
5 A nominal, 10 A fundo de escala
20 A RMS contínuo
500 A RMS por 1 s
95 a 240 Vca (±10%)
120 a 310 Vcc (±10%), 12 W
20 a 60 Vcc (±10%), 12 W
47 a 440 Hz
30 Vcc interno entre as entradas S1 a S4 e
SCOM, largura mínima de pulso 25 ms
Tensão máx. 30 V, corrente máx. 80 mA
4 entradas e 4 saídas analógicas (0 a 1 mA, 0 a
20 mA ou 4 a 20 mA)

Características mecânicas
Peso
Dimensões

Medidor (socket)
Medidor (switchboard)
Medidor (socket)
Medidor (switchboard)

1,1 kg
2,6 kg
96 x 96 x 162,2 mm
163 x 265 x 220 mm

Condições de operação
Temperatura de operação
-20 a +60° C
Temperatura de armazenamento
-30 a +85° C
Umidade relativa
5% a 95% RH (não condensado)
(1) Precisão de 0,4% para as entradas de corrente I4 e I5.

Vista frontal

Vista lateral
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PowerLogic® série ION7300
Solução inteligente, multiprotocolo e
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0

Comunicação
Porta serial(1)

Protocolos (ION7330 e
ION7350)
Protocolos (ION7300)
RS485

Porta ótica (1)

Interface

Modbus RTU, DNP 3.0, ION, Modbus TCP,
EtherGate, ModemGate
Modbus RTU, Modbus TCP, ION
Até 19,2 kbps, uma porta para ION7300 e duas
portas para o ION7330 e ION7350
ANSI tipo 2

Opcional

Protocolos
Porta PROFIBUS

ION, Modbus RTU, DNP 3.0
Disponível apenas no modelo ION7300

Corrente nas 3 fases e corrente média

Porta Ethernet opcional
Ethernet (1)

Protocolos
Funções de diagnóstico
Função Gateway
Interface 10BaseT
Servidor HTML

Tensão e corrente da fase "a"

Ethergate (ION7350 e
ION7330)

Modbus TCP, ION
Ping e Telnet
Possibilita a transferência direta e transparente
de dados da rede RS485
Conector RJ45, par trançado 100 m máx.
Acesso em tempo real das informações básicas
do medidor via navegador padrão de internet
Transferência direta de informações entre a
RS485 e a porta Ethernet

Modem interno opcional
Modem(1)

Interface
Taxa de transmissão
Modem (ION7350 e
(ION7330)
Alarme (ION7350)

conector RJ11
300 - 33.600 bps, detecção automática
Transferência direta de informações entre a
RS485 e o modem interno
Discagem automática em caso de alarme

Características
Energia consumida

Captura de
formas de onda
(ION7350)

Registro de
dados

Registradores
programáveis
Amostragem
Sag/Swell
(ION7330 e ION7350)
(ION7330)

Distorção harmônica total e nas três fases

(ION7350)
Alarmes

(ION7330 e ION7350)

Saídas pulsadas
Memória
Atualização de firmware

Captura simultânea de todas as entradas de
tensão e corrente até 48 ciclos cada
Condição de memória cheia programável para
repetição circular ou stop-when-full
64 amostras/ciclo
Monitoramento com captura de formas de onda
de afundamento e elevações de tensão
Registro simultâneo de 16 parâmetros definidos
pelo usuário
6 registradores, cada um com capacidade de
registrar 16 parâmetros definidos pelo usuário
2 registradores, cada um com capacidade de
registrar 16 parâmetros definidos pelo usuário
12 diferentes setpoints programáveis com tempo
de resposta padrão de 1 s
4 saídas totalmente programáveis que podem
ser usadas para saída pulsada: kWh, kVARh e
KVAh
300 kB
Via porta de comunicação

Compatibilidade eletromagnética
Energias reativa, total e aparente

Imunidade a transitórios rápidos
IEC 61000-4-4
Emissões de condução e radiação
e ambiente industrial/FCC parte 15 Classe A
(1) Todas as portas de comunicação podem ser utilizadas simultaneamente.

Potência total e fator de potência
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0

Os medidores ION7550 e ION7650 são medidores de energia que atendem
integralmente a norma IEC 62053-22, 1 A e 5 A e norma ANSI C12.20 Classe 0,2S
para energias ativa e reativa, atendendo os procedimentos de rede do módulo 12 da
ONS/CCEE.
Eles se destacam pela flexibilidade e conectividade com protocolos diferentes.
Podem ainda funcionar como concentradores de informação de outros medidores
conectados via rede serial, Ethernet ou modem. São amplamente empregados nas
indústrias, nos pontos de conexão com a concessionária e nos cubículos de
distribuição.

Medidor PowerLogic® série ION7650

A principal diferença entre os dois modelos está nas características de qualidade de
energia:
■ ION7550, taxa de amostragem 256 amostras/ciclo.
■ ION7650, detecção de transiente até 17 µs, componentes simétricos, 512 ou 1.024
amostras por ciclo, relatório de conformidade com a EN50160, IEC 61000-4-7 (interharmônicas) e IEC 61000-4-15 (flicker).

Aplicações
■ Medição ampla da qualidade de energia
■ Auditoria de medição de faturamento (cliente livre / cativo)
■ Monitoramento remoto de equipamentos críticos
■ Concentrador de informações de sistema de medição
■ Estudo de cargas e otimização do contrato de energia
■ Monitoramento em conformidade com a norma EN50160 (ION7650)
■ Monitoramento e auditoria da qualidade de energia fornecida (ION7650)
■ Medidor portátil de energia (com alicates vendidos separadamente)
■ Medição de outros serviços fornecidos por outras utilidades
■ Instrumentação de painel
■ Rateio/alocação de custos

Características principais
Detecção e captura de quedas e oscilações de tensão (sags e swells)
Identificação rápida dos problemas que causam parada de produção (CBEMA).
Detecção e captura de transientes até 17 µs (opcional)
Identificação de problemas devido a distúrbios curtos, como o chaveamento de
capacitores e transferências de cargas.
Monitoramento e relatório de conformidade (ION7650)
Indicação e registro de flicker, segundo a norma IEC 61000-4-15.
Análise de harmônicas e inter-harmônicas conforme IEC 61000-4-7.
Checagem rápida padronizada da qualidade da energia conforme a norma EN50160
Registro simultâneo das formas de onda em todas as entradas de tensão e
corrente
Detecção de fenômenos de chaveamento de fase (por exemplo, durante a
transferência do ajuste da máquina do gerador) não detectados pelos alarmes
clássicos baseados nos limites convencionais.
Porta Ethernet e servidor de páginas HTML (opcional)
Permite o acesso em tempo real de informações básicas via navegador de internet
padrão, sem a necessidade de outros aplicativos.
Transferência direta e transparente de dados entre conexão Ethernet e rede RS485.
Possibilidade de até 4 acessos simultâneos (sockets) pela porta Ethernet.
Notificação de alarme via e-mail
Alarmes de alta prioridade enviados diretamente do medidor ou via software
supervisório.
Entradas e saídas digitais
Monitoramento de status de disjuntores, medidores de outras utilidades, como gás,
água, etc.

Código de compra
Medidores PowerLogic® ION7550 e ION7650
Medidor ION7650 com 5 MB, 512 amostras/ciclo, RS232/485
Medidor ION7650 com 5 MB, 512 amostras/ciclo, RS232/485 e Ethernet
Medidor ION7550 com 5 MB, 256 amostras/ciclo, RS232/485 e Ethernet
Medidor portátil ION7550 com entradas para alicates de corrente 0 - 1
Vca, 5 MB de memória, 512 amostras/ciclo e entrada RS232/485
Medidor portátil ION7650 com entradas para alicates de corrente 0 - 1
Vca, 10 MB de memória, 1.024 amostras/ciclo, RS232/485 e Ethernet
Consultar a lista de preço para compor referência com outros opcionais.
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P7650A0C0B6A0A0A
P7650A0C0B6E0A0A
P7550A0C0B6E0A0A
P7550A0F0B6A0A0A
P7650B0F0B6E0A0A
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1 Teclas de escolha
2 Porta de comunicação
ótica
3 Botão ESC
4 LEDs indicadores
5 Botões de navegação
6 Botão PROG/SELECT

PowerLogic® séries ION7550 e
ION7650
Solução inteligente para aplicações
completas
Guia de escolha

ION7550

ION7650


0,1%
0,2%
256


0,1% (1)
0,2%
1.024

Total e por fase







Total e por fase




























63
127


-


63
511


17 µs


-

















0,001

Opcional
5 Mb
10 Mb




0,001

5 Mb
10 Mb

Opcional
4 a / 16 d
4a/7d

4 a / 16 d
4a/7d

Porta configurável RS232/RS485
Porta RS485

1
1

1
1

Porta frontal (infravermelho)
Porta Ethernet, gateway Ethernet e servidor HTML
Modem interno, transferência de dados RS485 e modem
Protocolos: Modbus, DNP3.0 e ION
Mestre em Modbus
(1) Precisão de 0,4% para as entradas de corrente I4 e I5.

1
Opcional
Opcional



1

0

Geral
Uso em sistemas BT e AT
Precisão de corrente e tensão
Precisão de energia e potência
Taxa máxima de amostras por ciclo

Valores RMS instantâneos
Corrente, tensão e frequência
Potências ativa, reativa e
aparente
Fator de potência

Valores de energia
Energias bidirecional, total, gerada, consumida e líquida
Modo de acumulação ajustável

Valores de demanda
Corrente

Janela e valores
máximos
Potências ativa, reativa e
Janela e valores
aparente
máximos
Potências ativa, reativa e aparente previstas
Sincronização da janela de medição
Ajuste do método de cálculo
Janela fixa, móvel,
térmica

Medição da qualidade da energia
Distorção harmônica
Harmônicas individuais

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Entradas de corrente
Entradas digitais
Entradas analógicas
Saídas analógicas
Cartão de expansão de entradas/saídas (opcional)
Alimentação
Cartão de comunicação (opcional)
Terminal de terra
Saídas digitais
Entradas digitais
Saídas digitais

Corrente e tensão
Pela tela do medidor
Pelo ION Enterprise 5.5

Captura de formas de onda
Detecção de quedas e oscilações na tensão
Detecção e captura de transitórios, microssegundos
Flicker (IEC 61000-4-7) e inter-harmônicas
(IEC 61000-4-15)
Verificação de conformidade com a EN50160
Componentes simétricos: sequências positiva, negativa e
zero
Configurável para IEEE 519-1992, IEEE 159, SEMI
Contagem da disponibilidade do sistema elétrico em nº de
9s
Funções lógicas e matemáticas programáveis

Armazenamento de dados
Registro de mín./máx. para qualquer parâmetro
Registro de dados
Registro de eventos
Resolução da estampa de tempo em segundos
Alarmes
Discagem automática em caso de alarme
Capacidade de memória standard
Capacidade máxima de memória

Display e Entradas / Saídas
Display LCD integrado (87 x 112 mm)
Número máximo de entradas analógicas (a) / digitais (d)
Número máximo de saídas analógicas (a) / digitais (d)

Comunicação

Captura de formas de onda de um distúrbio
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PowerLogic® séries ION7550 e
ION7650
Solução inteligente para aplicações
completas
Características elétricas
Tipo de medição

Vista frontal

Vista lateral

True RMS até 1.024 amostras por ciclo para
ION7650 e 256 amostras por ciclo para ION7550
Precisão da
Corrente e tensão
±0,1% da leitura (1)
medição
Potência
IEC 62053-22 e ANSI C12,20 Classe 0,2S
Frequência
±0,005 Hz
Fator de potência
±0,2%
Energia
IEC 62053-22 e ANSI C12.20 Classe 0,2S
Taxa de atualização dos dados
1 s no modo normal
Características Faixa do TP
Ajustável 1 a 999.999,99
da entrada de
Tensão direta medida
0 a 347 V F-N / 600 F-F
tensão
Rigidez dielétrica
2.500 Vca RMS 60 Hz por 1 minuto
Sobrecarga permissível
1.500 Vca RMS contínuo
Impedância
5 MΩ/fase (fase-Vref)
Características Faixa do TC
Ajustável 1 a 999.999,99
da entrada de
Faixa de medição
5 A, 10 A nominal, 20 A fundo de escala
corrente
1 A, 2 A, 5 A nominal, 10 A fundo de escala (2)
Sobrecarga permissível
50 A (2) / 500 A RMS por 1 s não contínuo
Impedância
0,002 Ω/fase (fase-Vref)
Entr. para alicates com
10 A, precisão conforme IEC 61036
saída Vca (opcional)
0 a 5 Vca
Alimentação
CA
85 a 240 Vca (±10%), 35 VA
CC
110 a 300 Vcc (±10%), 35 VA
CC BT (opcional)
20 a 60 Vcc (±10%), 18 VA
Frequência
47 a 63 Hz
Tempo mínimo de
100 ms a 60 Hz, 96 Vca
interrupção
800 ms a 60 Hz, 240 Vca
Entradas/Saídas 8 entradas digitais
30 Vcc interno, máx. 130 Vcc externo
3 saídas a relé KYZ
250-380 Vca, 30-125 Vcc
4 saídas estáticas forma A contínua ou pulsada, 30 Vcc, 80 mA por canal
Opcionais
8 entradas digitais, máx. 50 Vcc externo
4 saídas analógicas (0 ou -1 a 1 mA, 0 ou 4 a
20 mA)
4 entradas analógicas (0 ou 4 a 20 mA, 0 a 1 mA)

Características mecânicas
Peso
Dimensões

Medidor
Caixa com medidor
Medidor
Caixa com medidor

2,9 kg
3,2 kg
408 x 240 x 279 mm
192 x 192 x 160 mm

Condições de operação
Temperatura de Medidor alim. standard
-20 a +70° C
operação
Medidor alim. CC BT
-20 a +50° C
Display
-20 a +70° C
Temperatura de armazenamento
-40 a +85° C
(1) Precisão de 0,4% para as entradas de corrente I4 e I5.
(2) Entrada de corrente opcional.

Indicação de energia gerada e consumida
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Comunicação
Porta serial(1)

Porta ótica (1)

Protocolos
1 RS485/RS232
1 RS485
Interface
Protocolos

Modbus RTU, DNP 3.0, GPS, ION, EtherGate,
ModemGate, Modbus Master
300 a 115.200 bps
300 a 57.600 bps
ANSI tipo 2
ION, Modbus RTU, DNP 3.0

Porta Ethernet opcional
Ethernet (1)

Protocolos
Função Gateway
Interfaces disponíveis
- 10BaseT
- 10BaseFL (opcional)
Servidor HTML

Diversos formatos de display disponíveis, incluindo barras
com indicadores de máximo e mínimo

TCP/IP, Telnet, ION, Modbus TCP, DNP 3.0
Possibilita a transferência direta e transparente
de dados da rede RS485
conector RJ45, par trançado 100 m máx.
conector ST macho, fibra ótica 850 nm, 2.000 m
máx., índice de gradiente nominal 62,5/125 um
Acesso em tempo real das informações básicas
do medidor via navegador padrão da internet

Modem interno opcional
Modem(1)

Interface
Taxa de dados

conector RJ11 (tip and ring)
300 - 33.600 bps, detecção automática

Características
Captura de
formas de onda
Registradores
programáveis

Amostragem
Resolução
Alarmes

Distorção harmônica total e individual até 63ª disponível
diretamente pelo painel do medidor

Saídas pulsadas
Memória
Atualização de firmware

Captura simultânea de todas as entradas de
tensão e corrente
Condição de memória cheia programável para
repetição circular ou stop-when-full
Número de ciclos programável para cada
registrador: 16 amostras por ciclo x 96 ciclos,
256 amostras por ciclo x 7 ciclos, entre outras
Até 512 amostras/ciclo no modelo standard do
ION7650 com opcional de 1.024 amostras/ciclo
16 bits efetivos para as entradas de tensão
19 bits efetivos para as entradas de corrente
24 diferentes setpoints programáveis com tempo
de resposta padrão de 1 s ou para distúrbios
< 1/2 ciclo
Nível de pick-up e dropout programável para
cada setpoint com até 256 níveis de prioridade
kWh, kVARh e KVAh: total, gerado e consumido
Padrão: 5 Mb com opcional de 10 Mb
Via porta de comunicação

Compatibilidade eletromagnética
Imunidade a descargas eletrostáticas
Imunidade a campos irradiados
Imunidade a transitórios rápidos
Imunidade a ondas de impulso
Imunidade condutiva
Emissões de condução e radiação

IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
e ambiente industrial/FCC parte 15 Classe A
EN55011, EN55022, EN61000-6-4
(1) Todas as portas de comunicação podem ser utilizadas simultaneamente.

Diagrama vetorial com intensidade e ângulo de fase
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Alicate de corrente 10 A/1 Vca
Alicate de corrente com circuito magnético especial para medir correntes alternadas
de baixa intensidade de 50 mA a 10 A CA. Em sua saída, temos uma tensão CA
proporcional à corrente e com alta precisão.
Modelo

Alicate de corrente universal 10 A / 1 Vca

Entrada de
corrente

M1UB10A1V-10A
Faixa de medição
Máx.
Relação Entrada/Saída

Rigidez dielétrica
Impedância
Tensão de saída
Classe de precisão
Fase (graus)
Faixa de frequência
Raio de abertura
Peso
Dimensões
Temperatura de operação
Classe de proteção

Dimensões em milímetros

50 mA a 10 A CA
10 A / 1 V
100 A
3 kV, 50 Hz por 1 minuto
30 kOhm
1 Vca
±1% da leitura entre 10% e 120% da corrente
nominal
2,5
40 - 5.000 Hz
15 mm
120 g
97 x 23 x 43 mm
-10 a +50° C
IEC 61010-1 CAT III

Código de compra
Alicate de corrente 10 A / 1 Vca

M1UB10A1V-10A

Alicates de corrente 1000 A e 3000 A/1 Vca
Dois modelos de alicate de corrente para correntes alternadas altas, 1.000 A
e 3.000 A. Robusto e de alta precisão.
Modelo
P32UEP813-1000 A P32UEP815-3000 A
Entrada de
corrente

Alicate de corrente universal 1.000 A / 1 Vca

Faixa de medição
Máx.
Relação entrada/saída

Rigidez dielétrica
Impedância
Tensão de saída
Classe de precisão
Fase (graus)
Faixa de frequência
Raio de abertura (mm)
Peso
Dimensões
Temperatura de operação
Classe de proteção

1 a 1.000 A CA
1.000 A / 1 V
1.500 A
5,5 kV, 50 Hz por 1
minuto
10 kOhm
1 Vca
±1% da leitura entre
10% e 120% da
corrente nominal
4
45 - 5.000 Hz
100 x 58 / 126 x 47
1,8 kg
337 x 147 x 52 mm
-5 a +50° C
IEC 61010-1 CAT III

1 a 3.000 A CA
3.000 A/ 1 V
4.500 A
5,5 kV, 50 Hz por 1
minuto
10 kOhm
1 Vca
±1% da leitura entre
10% e 120% da
corrente nominal
4
45 - 5.000 Hz
100 x 58 / 126 x 47
1,8 kg
337 x 147 x 52 mm
-5 a +50° C
IEC 61010-1 CAT III

Código de compra
Dimensões em milímetros

Alicate de corrente 1.000 A / 1 Vca
Alicate de corrente 3.000 A / 1 Vca

P32UEP813-1000A
P32UEP815-3000A

Alicates de corrente 5 A e 300 A / 0,333 Vca
Dois modelos para instalações permanentes em que se deseja precisão e baixo
custo. Convertem a corrente alternada em tensão proporcional, sem a necessidade
de blocos de curto-circuito.
Modelo
SCT0750-005-5A
SCT1250-300-300A

Alicate de corrente 5 A / 0,333 Vca

Faixa de medição
Tensão de saída
Classe de precisão

Fase (graus)
Raio de abertura

5A
0,333 Vca
±1% do fundo de
escala entre 10% e
130% da corrente
nominal
2
19 mm

300 A
0,333 Vca
±1% do fundo de
escala entre 10% e
130% da corrente
nominal
2
32 mm

Código de compra
Alicate de corrente 5 A / 0,333 Vca
Alicate de corrente 300 A / 0,333 Vca

Dimensões em polegadas
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SCT0750-005-5A
SCT1250-300-300A
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O ION8600 é o medidor mais avançado do mercado para faturamento e qualidade de
energia com formato físico similar aos antigos medidores eletromecânicos. Está
disponível em dois padrões de montagem: sobrepor, com base adaptadora vendida
separadamente, ou embutir (forma FT21). Este medidor incorpora funções de
medição de faturamento de energia conforme os procedimentos de rede do módulo
12 da ONS/CCEE (IEC 60687 e ANSI C12.20 Classe 0.2S).
Ele se destaca também pela flexibilidade e conectividade com protocolos diferentes.
Pode ainda funcionar como concentrador de informação de outros medidores
conectados via rede serial, Ethernet ou modem. É amplamente empregado nas
indústrias, nos pontos de conexão com a concessionária e nos cubículos de
distribuição.
A família de medidores ION8600 é formada por três modelos, sendo o ION8600A o
mais completo e ideal para faturamento e monitoramento amplo da qualidade de
energia:
b ION8600C - Medidor de faturamento com 2 Mb de memória, 256 amostras por
ciclo,harmônicas até 31ª.
b ION8600B - Medidor de faturamento com recursos avançados, 4 Mb de memória,
256 amostras por ciclo, harmônicas até 63ª, mestre em Modbus.
b ION8600A - Medidor de faturamento e qualidade de energia, 10 Mb de memória,
todos os recursos do ION8600B, detecção de transiente até 65 µs, componentes
simétricos, relatório de conformidade com a EN50160, IEC 61000-4-7 (interharmônicas) e IEC 61000-4-15 (flicker).

Aplicações
b Medição ampla da qualidade de energia (ION8600A)
b Auditoria de medição de faturamento (cliente livre / cativo)
b Monitoramento remoto de equipamentos críticos
b Concentrador de informações de sistema de medição
b Estudo de cargas e otimização do contrato de energia
b Monitoramento em conformidade com a norma EN50160 (ION8600A)
b Monitoramento e auditoria da qualidade de energia fornecida (ION8600A)
b Medição de outras utilidades
b Rateio/alocação de custos

Características principais
Montagem de embutir do medidor ION8600
1 Medidor ION8600
2 Selo de proteção (vendido separadamente)
3 Base adaptadora (vendida separadamente)

Detecção e captura de quedas e oscilações de tensão (sags e swells)
Identificação rápida dos problemas que causam parada de produção (CBEMA).
Monitoramento e relatório de conformidade (ION8600A)
Indicação e registro de flicker, segundo a norma IEC 61000-4-15.
Análise de harmônicas e inter-harmônicas conforme IEC 61000-4-7.
Checagem rápida padronizada da qualidade da energia conforme a norma EN50160.
Registro simultâneo das formas de onda em todas as entradas de tensão e
corrente
Detecção de fenômenos de chaveamento de fase (por exemplo, durante a
transferência do ajuste da máquina do gerador) não detectados pelos alarmes
clássicos baseados nos limites convencionais.
Porta Ethernet e servidor de páginas HTML (opcional)
Permite o acesso em tempo real de informações básicas via browser de internet
padrão, sem a necessidade de outros aplicativos.
Transferência direta e transparente de dados entre conexão Ethernet e rede RS485.
Possibilidade de até 4 acessos simultâneos (sockets) pela porta Ethernet.
Notificação de alarme via e-mail (opcional)
Alarmes de alta prioridade enviados diretamente do medidor ou via software
supervisório.
Entradas e saídas digitais
Monitoramento de status de disjuntores, medidores de outras utilidades, como gás,
água, etc.

Código de compra
Medidores PowerLogic® ION8600
Medidor ION8600C, formato sobrepor Forma 9S, 2 mb, 256 amostras/ P8600C0C0H6E0A0A
ciclo, RS232/RS485, Ethernet, 5 A nom. e 20 A fundo de escala, fonte de
alimentação auxiliar 65-120 Vcc, 80-160 Vca
Medidor ION8600A com 10 Mb, sobrepor Forma 9S e Ethernet
P8600A0C0H6E0A0A
Medidor ION8600C, formato embutir com Ethernet
P8600C4C0H6E0A0A
Consultar a lista de preço para compor referência com outros opcionais.
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Guia de escolha

8600A

8600B

8600C

b
0,1%(1)
0,2%
256

b
0,1%(1)
0,2%
256

b
0,1%(1)
0,2%
256

Total e por fase

b
b

b
b

b
b

Total e por fase

b

b

b

Energias bidirecional, total, gerada, consumida e
líquida
Modo de acumulação ajustável

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b
63

b
31

127

63

b
-

b
-

-

-

-

-

b

b

b

b
b
b
b
0,001
b

10 Mb

b
b
b
0,001
b
Opcional
4 Mb

b
8d

b
8d

b
8d

4a/8d

4a/8d

4a/8d

1
1
1
Opcional
Opcional

1
1
1

b
b

b
-

Geral
Uso em sistemas BT e AT
Precisão de corrente e tensão
Precisão de energia e potência
Taxa máxima de amostras por ciclo

Valores RMS instantâneos
Corrente, tensão e frequência
Potências ativa, reativa e
aparente
Fator de potência

Valores de energia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LED pulsado WATT
Barra de status
Porta ótica (infravermelho)
Botões de navegação
Botão ALT/ENTER
Botão de reset de demanda
Etiqueta do medidor
Display LCD
LED pulsado VAR

Valores de demanda
Corrente

Janela e valores
máximos
Potências ativa, reativa e
Janela e valores
aparente
máximos
Potências ativa, reativa e aparente previstas
Sincronização da janela de medição
Ajuste do método de cálculo
Janela fixa,
móvel, térmica

Medição da qualidade da energia
Corrente e tensão b
Pela tela do
63
medidor
Pelo ION
127
Enterprise 5.5
Captura de formas de onda
b
Detecção de quedas e oscilações na tensão
b
Detecção e captura de transitórios,
65
microssegundos
Flicker (IEC 61000-4-7) e inter-harmônicas
b
(IEC 61000-4-15)
Verificação em conformidade com a EN50160
b
Componentes simétricos: sequência positiva,
b
negativa e zero
Configurável para IEEE 519-1992, IEEE 159, SEMI b
Contagem da disponibilidade do sistema elétrico
b
em nº de 9 s
Funções lógicas e matemáticas programáveis
b
Distorção harmônica
Harmônicas individuais

Armazenamento de dados
Registro de mín./máx. para qualquer parâmetro
Registro de dados
Registro de eventos
Resolução da estampa de tempo em segundos
Alarmes
Discagem automática em caso de alarme
Capacidade de memória standard

b
b
b
0,001
b

2 Mb

Display e Entradas / Saídas
Display LCD FSTN integrado (72 x 32 mm)
Número máximo de entradas analógicas (a) /
digitais (d)
Número máximo de saídas analógicas (a) /
digitais (d)

Comunicação

Captura de formas de onda (ION8600A) de um distúrbio
visualizado pelo software ION Enterprise 5.6
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Porta configurável RS232/RS485
1
Porta RS485
1
Porta frontal (infravermelho)
1
Porta Ethernet, gateway Ethernet e servidor HTML
Modem interno, transferência de dados RS485 e
modem
Protocolos: Modbus, DNP3.0 e ION
b
Mestre em Modbus
b
(1) Precisão de 0,4% para as entradas de corrente I4 e I5.
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Características elétricas
Tipo de medição
Precisão da
Corrente e tensão
medição
Potência
Frequência
Fator de potência
Energia
Taxa de atualização dos dados
Características Faixa do TP
da entrada de
Tensão direta medida
tensão

Vista lateral (esquerda) e traseira (direita)
do ION8600 padrão de sobrepor

Formato de embutir (opcional)

Vista lateral

True RMS até 256 amostras por ciclo
±0,1% da leitura (1)
IEC 60687 e ANSI C12.20 Classe 0.2S
±0,01 Hz
±0,2%
IEC 60687 e ANSI C12.20 Classe 0.2S
1 s no modo normal
Ajustável 1 a 999.999,99
Forma 9S: 3 elementos 57 a 277 V, 4 fios
Forma 35S: 2 elementos 120 a 480 V, 3 fios
Rigidez dielétrica
2.500 Vca RMS 60 Hz por 1 minuto
Sobrecarga permissível
6 kV pico F-F
Impedância
5 MΩ/fase (fase-Vref)
Características Faixa do TC
Ajustável 1 a 999.999,99
da entrada de
Faixa de medição
ANSI Classe 20: 5 A nominal, 0,05 A a 20 A RMS
corrente
ANSI Classe 2: 1 A nominal, 0,01 A a 10 A RMS
Sobrecarga permissível
ANSI Classe 20: 500 A RMS por 1 s não
contínuo
ANSI Classe 20: 200 A RMS por 1 s não
contínuo
Consumo
Modelo de sobrepor: 0,05 VA por fase a 5 A
Modelo de embutir: 0,20 VA por fase a 5 A
Embutir baixa corrente: 0,025 VA por fase a 1 A
Alimentação
Fonte auxiliar (opção H)
CA: 65 a 120 Vca (±15%), 47 a 63 Hz
CC: 80 a 160 Vcc (±20%)
Carga: 10 VA típico, 20 VA máximo
Fonte auxiliar (opção J)
CA: 160 a 277 Vca (±20%), 47 a 63 Hz
CC: 200 a 350 Vcc (±20%)
Carga: 10 VA típico, 20 VA máximo
Autoalimentado (opção E) Forma 9S: 120 a 277 Vca (±15%)
Forma 35S: 120 a 480 Vca (±15%)
Carga: 4 W máximo / 6,6 VA por fase
Autoalimentado (opção G) Forma 9S: 57 a 70 Vca (±15%)
Carga: 3 W típico, 4 W máximo/6,6 VA por fase
Tempo mínimo de
100 ms 6 ciclos 60 Hz a 46 V (opção H ou G)
interrupção
100 ms 6 ciclos 60 Hz a 96 V (opção E ou J)
Entradas/Saídas 4 saídas digitais KYZ
30 Vcc interno, máx. 130 Vcc externo
(opcionais)
3 entradas digitais
250-380 Vca, 30-125 Vcc
Opções do expansor I/O
8 entradas digitais (ed) e 8 saídas digitais (sd)
Box (opcional):
8 ed, 4 sd e 4 saídas analógicas (0 ou 4 a 20 mA)
8 ed, 4 sd e 4 saídas analógicas (-1 mA a 1 mA)
8 ed, 4 sd, 4 sa (0 a 20 mA) e 2 sa (-1 mA a 1 mA)

Características mecânicas
Sobrepor

Embutir

Peso
Dimensões
Caixa com medidor
Peso
Dimensões
Caixa com medidor

3,5 kg
176,4 x 176,4 x 237 mm
3,7 kg / 266,7 x 266,7 x 339,7 mm
6,6 kg
176,4 x 176,4 x 237 mm
6,8 kg / 304,8 x 304,8 x 339,7 mm

Condições de operação

Vista traseira

Temperatura de Medidor
-40 a +85° C
operação
Display
-20 a +60° C
Temperatura de armazenamento
-40 a +85° C
Umidade
5% a 95% não condensado
(1) Precisão de 0,4% para as entradas de corrente I4 e I5.
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Diversos formatos de display disponíveis:

Porta serial(1)

Comunicação

Porta ótica (1)

Energia

Protocolos
1 RS485/RS232
1 RS485
Interface
Protocolos

Modbus RTU, DNP 3.0, GPS, ION, EtherGate,
ModemGate, Modbus Master (ION8600A e B)
300 a 115.200 bps
300 a 57.600 bps (ION8600A e B)
ANSI tipo 2
ION, Modbus RTU, DNP 3.0

Porta Ethernet opcional
Ethernet (1)

Protocolos
Função Gateway
Interfaces disponíveis
- 10BaseT
- 10BaseFL (opcional)
Servidor HTML

TCP/IP, Telnet, ION, Modbus TCP, DNP 3.0
Possibilita a transferência direta e transparente
de dados da rede RS485
conector RJ45, par trançado 100 m máx.
conector ST macho, fibra ótica 850 nm, 2.000 m
máx., índice de gradiente nominal 62,5/125 um
Acesso em tempo real das informações básicas
do medidor via browser padrão da internet

Modem interno opcional
Tensão nas 3 fases e tensão média

Modem(1)

Interface
Taxa de dados

conector RJ11 (tip and ring)
300 - 33.600 bps, detecção automática

Porta IRIG-B de sincronização GPS
IRIG-B

Precisão
Tensão
Certificação

±1 ms
5 Vcc ±10% nominal, 8 Vcc máximo
IRIG Standard 200-98 - IRIG Serial Time Code
Formats

Características
Tempo de uso (TOU)

Captura de
formas de onda
(ION8600A)

Registradores
programáveis

Amostragem
Resolução

Captura simultânea de todas as entradas de
tensão e corrente
Condição de memória cheia programável para
repetição circular ou stop-when-full
Número de ciclos programável para cada
registrador: 16 amostras por ciclo x 96 ciclos,
256 amostras por ciclo x 7 ciclos, entre outras
256 amostras/ciclo no modelo
14 bits efetivos para as entradas de tensão
18 bits efetivos para as entradas de corrente

Distorção harmônica e harmônicas individuais
Alarmes

Saídas pulsadas
Memória
Atualização de firmware

24 diferentes setpoints programáveis com tempo
de resposta padrão de 1 s ou para distúrbios
< 1/2 ciclo
Nível de pick-up e dropout programável para
cada setpoint com até 256 níveis de prioridade
kWh, kVARh e KVAh: total, gerado e consumido
10 Mb (8600A), 4 Mb (8600B) e 2 Mb (8600C)
Via porta de comunicação

Compatibilidade eletromagnética
Imunidade a descargas eletrostáticas
Imunidade a campos irradiados

Diagrama vetorial com módulo e fase

Disponibilidade do sistema elétrico
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Imunidade a transitórios rápidos
Imunidade a ondas de impulso
Imunidade condutiva
Imunidade a ondas oscilatórias
Emissões de condução e radiação

IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5, ANSIC62-41
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-12
CE ambiente industrial/FCC parte 15 Classe A
CISPR 14
(1) Todas as portas de comunicação podem ser utilizadas simultaneamente.
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PowerLogic® Enercept®

Os medidores Enercept® complementam a família de medidores PowerLogic®,
simplificando a instalação elétrica, tornando muito mais fácil a inclusão de novos
pontos para medição e monitoração da energia elétrica.
Os medidores Enercept® consistem de três TCs de núcleo bipartido,
interconectados com os circuitos eletrônicos de medição e comunicação,
construídos em um dos alojamentos.
Este formato inovador elimina a necessidade de um compartimento separado para
o medidor, reduzindo os custos de instalação em até 70%.
Basta encaixar os TCs, conectar as entradas de tensão, a rede de comunicação
e a instalação estará completa.
Aplicações
 Gerenciamento de energia
 Submedição para locatários comerciais
 Alocação de custos por área ou processo
 Monitoramento de energia em tempo real
 Eliminação de desperdícios
 Aumento da eficiência na alocação de recursos
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PowerLogic® Enercept®
Para submedição em aplicações
comerciais e industriais

Unidades de
Monitoramento de
Energia Elétrica

Diagramas de conexões típicas
Instalação de 480 Vca máx. trifásica, 4 fios típica
Modbus RS-485

ØA
Vermelho

TC
Vermelho

Preto
Amarelo

ØB
TC
Amarelo

ØC

N

Branco

Para dispositivos
MODBUS (RS-485)
adicionais

Instalação de 240/120 VCA monofásica, 3 fios típica

Existem duas versões de medidores Enercept®: básica e avançada. As duas
diferem apenas na quantidade de informações de medição fornecida.
A versão básica fornece informações de potência e energia, enquanto a versão
avançada fornece até 26 parâmetros, incluindo tensão, corrente, fator de potência
e potência reativa. Ambas podem ser conectadas em quaquer circuito trifásico ou
monofásico.
Especificações técnicas
Tensão de entrada

208 a 480 Vca rms

Número de fases monitoradas

Uma ou três

Frequência

50/60 Hz

Corrente de primário

Até 2400 ampères cont. por fase

Isolação interna

2000 Vca rms

Isolação da caixa

600 Vca rms

Faixa de temperatura

0 a 60° C

Faixa de umidade

0-95% não condensado

Precisão

±1% da leitura de 10-100% da corrente
nominal no TC

Características físicas da saída

RS485, 2 fios mais blindagem

Taxa de transmissão

9600, formato 8N1

Protocolo

Modbus RTU

Transformador de corrente

Núcleo bipartido: 100, 300, 400, 800, 1600,
2400 ampères

REDE MODBUS RS-485

Especificações da saída de dados (Básico)
 Consumo: kWh  kW

120
TC
Preto

Neutro

120
Preto

TC
Vermelho

Vermelho

Amarelo

TC
Amarelo

Para dispositivos
MODBUS adicionais

Especificações da saída de dados (Avançado)
 Consumo: kW
 Demanda: kW
 Potência ativa - total e por fase: kW
 Potência reativa - total: kVAr
 Potência aparente - total: kVa
 Potência ativa - máxima, mínima e média
 Fator de potência total e por fase
 Tensão fase-fase
 Tensão fase-neutro
 Corrente média e por fase
Opcionais
3020ENA485

Adaptador para rede

3020EDI32

Interface de display

Informações e referência para pedido
ENERCEPT
BÁSICO

ENERCEPT
AVANÇADO

FAIXA

I.D. JANELA TC
(mm)

3020B012

3020E012

100 A

31,75 x 38,35

3020B032

3020E032

300 A

31,75 x 38,35

3020B043

3020E043

400 A

62,23 x 73,41

3020B083

3020E083

800 A

62,23 x 73,41

3020B084

3020E084

800 A

62,23 x 139,70

3020B164

3020E164

1600 A

62,23 x 139,70

3020B244

3020E244

2400 A

62,23 x 139,70

Dimensões
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PEQUENO
100 A - 300 A

MÉDIO
400 A - 800 A

GRANDE
800 A - 1600 A - 2400 A

A

3,75” – 95,25 mm

4,90” – 124,46 mm

4,90” – 124,46 mm

B

1,51” – 38,35 mm

2,89” – 73,41 mm

5,50” – 139,70 mm

C

1,25” – 31,75 mm

2,45” – 62,23 mm

2,45” – 62,23 mm

D

1,13” – 28,70 mm

1,13” – 28,70 mm

1,13” – 28,70 mm

E

3,91” – 99,31 mm

5,20” – 132,08 mm

7,88” – 200,15 mm

F

4,75” – 120,65 mm

5,91” – 150,11 mm

5,92” – 150,37 mm

Controle de
Demanda e Fator
de Potência

Gerenciador de Energia HX-600
Solução WEB ENERGY

0

O Gerenciador HX-600 possui tecnologia de ponta em sistemas de controle de
demanda e fator de potência. Trata-se de um equipamento com design moderno e
prático, que assegura um perfeito controle sobre a energia elétrica utilizada.
Sua exclusiva capacidade de se comunicar na Internet faz do HX-600 a escolha
ideal para sistemas de telemedição de energia elétrica e utilidades.
O Gerenciador HX-600 é compatível com todos os registradores/medidores
eletrônicos utilizados pelas concessionárias brasileiras de energia elétrica. Pode
também receber sinais de transdutores digitais através de rede de comunicação
serial RS485 e/ou rede Ethernet, sendo compatível com dezenas de modelos mais
encontrados no mercado, de diversos fabricantes.

Aplicações
b Controle automático e otimização das demandas contratadas
no regime horosazonal, com a atuação sobre cargas não prioritárias, evitando o
pagamento de multas de ultrapassagem.
b Controle automático do fator de potência
com o chaveamento de bancos de capacitores, evitando encargos sobre energia
reativa excedente.
b Controle automático de consumo
com o ligamento/desligamento de cargas em horários pré-definidos, evita o
desperdício, permitindo o acompanhamento de metas de consumo de energia
continuamente.

Características principais
Baixo custo de instalação
Pode ser instalado em qualquer ponto da rede local padrão Ethernet.
Confiabilidade e simplicidade de operação
Pode-se utilizar o browser preferido, enquanto o HX-600 utiliza um algoritmo
inteligente, preditivo e totalmente parametrizável para projeção de demanda e
controle de cargas.
Atuação sobre 64 saídas independentes
Controle de cargas, capacitores e alarmes através de 8 módulos de saídas ligados
em rede RS485, usando protocolo Modbus.
Comunicação com software
Programação, monitoração e gerenciamento através de porta serial RS232/RS485
(protocolo Modbus RTU) ou Ethernet (protocolo Modbus TCP).
Alimentação full-range
90~240 Vca, 50~60 Hz.
Código de compra do controlador de demanda HX-600
Portas disponíveis para
Porta serial Módulo
Display
medição da concessionária RS485
celular
integrado
GPRS
■
1
WEB0001
2

■

-

1

-

■

1

■

■

2

■

■

1

■

2

■

-

-

WEB0002

■

WEB0006

■

WEB0007

WEB0003
WEB0004
WEB0005

Composição do kit básico de compra:
01 x WEB0001
Controlador de demanda HX-600
01 x WEBSR08
Módulo remoto SR08
01 x WEBACSIMP Acoplador ótico simples
01 x HXGER
Software de gerenciamento
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Controle de
Demanda e Fator
de Potência

Gerenciador de Energia HX-600
Solução WEB ENERGY

0

Sistema de gerenciamento de energia da Schneider Electric

Dimensões do HX-600 em milímetros

Composto por diversos acessórios de hardware e software. O principal componente
deste sistema é o Gerenciador HX-600. Ele poderá atuar de forma individual ou em
conjunto com outros dispositivos para desempenhar diversas funções.
Os componentes disponíveis são:
b O controlador HX-600
instalado na cabine de entrada de energia, junto ao equipamento de medição/
registro da concessionária de energia elétrica.
b Módulo de entrada NetRep
para leitura de medidores de concessionária via rede Ethernet instalados em locais
distantes do Controlador HX-600.
b Módulo de entrada ErRep
para leitura de medidores de concessionária via rede serial RS485 instalados em
locais distantes do Controlador HX-600.
b Módulo de saídas SR-08
para acionamento das saídas do sistema, deve ser instalado nas proximidades das
cargas ou capacitores que serão controlados.
b Módulo de entradas ER-08
para leitura de estado de disjuntores, equipamentos diversos e contagem de pulsos.
b Acoplador ótico
para interligação do controlador à medição da concessionária.
b Display remoto
para exibição das variáveis elétricas em pontos remotos da sua instalação.
b Conversores de sinais e protocolos
RS232 para RS485 e MODBUS/RTU para MODBUS/TCP.
b Softwares
para configuração, gerenciamento, relatórios e etc.
b E muito mais...
Interface remota e acessórios
Módulo com 8 saídas digitais para o controle de demanda, fator de
potência e alarmes
Módulo com 8 entradas digitais para monitoramento de status,
disjuntores, contador de pulsos, etc
Módulo remoto conversor do sinal serial CODI ABNT/RS485
Módulo remoto conversor de protocolo ION/sinal serial CODI ABNT
Acoplador ótico simples
Acoplador ótico com saída derivada
Conversor de protocolo ModBus TCP/ModBus RS485
Software de gerenciamento energético (inclui 1 diária para start-up e
treinamento, não inclui transporte e estadia)
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WEBSR08
WEBER08
WEBERREP
WEBION-CODI
WEBACSIMP
WEBACDUP
WEBCV0110
HXGER

Comunicação e
Supervisão

Gateways
Monitoramento e supervisão
remota de redes elétricas

0

Gateway Ethernet EGX100

Gateway Ethernet EGX400

Gateway ABNT para medidores
PowerLogic® série ION
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Comunicação e
Supervisão

Gateway Ethernet EGX100
Comunicação transparente

0

Função
O EGX100 tem função de gateway Ethernet para os dispositivos da linha
PowerLogic® e qualquer outro equipamento capaz de se comunicar com o protocolo
Modbus.
O gateway EGX100 oferece acesso completo a todas as informações de status e
medições fornecidas pelos dispositivos conectados na rede RS485. Estas
informações de status e medições ficam disponíveis para acesso, por exemplo, via
software SMS.
Software SMS
O software SMS de monitoramento de energia é recomendado como interface com
o usuário, pois proporciona acesso a todas as informações de status e medição dos
dispositivos. Possibilita também a impressão de relatórios.

Arquitetura

Medidores de energia EN40 e EN40p

Setup
Medidores de energia ME1, ME1z e ME1zr

Setup inicial: via conexão serial
O setup inicial é realizado utilizando-se um PC conectado ao EGX100 através de um
link RS232. Este setup:
 Especifica o endereço IP do gateway EGX
 Lista os produtos conectados com seus respectivos parâmetros de comunicação
Modbus.
Setup via porta Ethernet
Uma vez conectado à rede Ethernet, o gateway EGX100 pode ser acessado por
meio de um browser internet padrão via endereço IP
 Especifique o endereço IP, submáscara de rede e endereço de gateway padrão
 Configure os parâmetros da porta serial (baud rate, paridade, protocolo, modo,
interface física e timeout)
 Crie as contas dos usuários
 Crie ou atualize a lista de dispositivos conectados com os respectivos endereços
 Configure o filtro IP de acesso aos dispositivos seriais
 Acesse o diagnóstico da porta serial e Ethernet
 Atualize o firmware

Medidores de energia ME3, ME3zr, ME4, ME4zr e ME4zrt

Código de compra
Gateway Ethernet EGX100
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EGX100MG

Comunicação e
Supervisão

Servidor Ethernet EGX400
Comunicação transparente com
WEB page

0

Função
O servidor EGX400 é utilizado como gateway Ethernet para os dispositivos do
sistema PowerLogic® e para qualquer outro dispositivo de comunicação que opere
com o protocolo Modbus RS485.
Contém páginas HTML (configuradas via software WPG) que podem ser acessadas
usando um navegador internet padrão. As páginas HTML têm por objetivo exibir as
informações fornecidas pelo dispositivo conectado ao servidor EGX400.
Software SMS e navegador internet
O servidor EGX400 torna possível implementar dois tipos de interface de usuário:
 software SMS de monitoramento de energia, proporcionando acesso a todas as
informações de status e medição. Prepara também relatórios resumidos.
 um navegador internet padrão que oferece acesso à informação principal
organizada em páginas HTML pré-definidas.
Esses dois acessos, o SMS e o navegador internet, são complementares:
 o SMS oferece acesso total a todas as informações, mas deve ser instalado em
cada PC
 as páginas HTML oferecem acesso principal às informações principais através de
qualquer PC conectado à rede

Arquitetura

Setup
Setup inicial
O setup inicial é realizado utilizando-se um PC conectado ao EGX400 por um link
RS232. Este setup:
 Especifica o endereço IP do gateway EGX
 Seleciona o tipo de porta Ethernet (cabo ou fibra ótica)
 Lista os produtos conectados com seus parâmetros de comunicação Modbus
Setup via rede Ethernet
Uma vez conectado à rede Ethernet, o servidor EGX400 pode ser acessado por um
navegador internet padrão pelo seu endereço IP para:
 Criar ou atualizar a lista de produtos conectados com seus parâmetros de
comunicação Modbus
 Atualizar o firmware

Código de compra
Servidor Ethernet EGX400

EGX400MG
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Ferramenta WPG
Gerador de páginas HTML para
o EGX400

0

Função
Muito simples de utilizar, o WPG produz páginas HTML para o servidor EGX400.
É utilizado para:
 selecionar os dispositivos conectados ao servidor
 transferir as páginas HTML correspondentes ao dispositivo selecionado para o
servidor
A ferramenta WPG pode configurar as páginas HTML para os seguintes
dispositivos:
 Sepam série 20, Sepam série 40, Sepam série 80 e Sepam 2000
 Masterpact equipado com unidades de controle Micrologic A, P e H
 PowerLogic® séries PM9, PM200, PM500, PM700 e PM800
 PowerLogic® séries CM3000, CM4000T e CM4250
Página HTML com informação resumida de todos os
equipamentos no painel de controle

A ferramenta WPG é um software para PC que pode ser utilizado em três línguas:
francês, espanhol e inglês.
Para obter o WPG, entre em contato com nosso Call Center.

Páginas HTML
O EGX400 contém páginas HTML que podem ser utilizadas para monitoramento
remoto com segurança.
 1º nível de serviço baseado em páginas de resumo
 2º nível de serviço baseado em páginas específicas para cada tipo de dispositivo

Dispositivo único operando informações de página HTML

Página HTML para dispositivo único exibindo dados históricos
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Páginas de resumo
Cinco páginas de resumo estão disponíveis para monitoramento geral do painel de
controle. Elas apresentam as principais medições registradas pelos dispositivos
conectados ao servidor.
 Página 1
 corrente média RMS trifásica
 potência ativa
 fator de potência
 Página 2
 corrente RMS por fase
 Página 3
 demanda máxima por fase
 Página 4
 potência de demanda
 potência máxima
 dados de Time-stamp
 Página 5
 potência ativa
 potência reativa
 data e hora do último reset dos medidores de energia
Páginas específicas para cada dispositivo
Páginas específicas apresentam informações detalhadas de cada dispositivo para
uma análise aprofundada:
 informações de operação:
 corrente instantânea por fase
 demanda máxima por fase
 potência ativa e reativa
 tensão média (fase-neutro e fase-fase)
 desequilíbrio máximo
 fator de potência
 frequência
 informações de evento:
 valores mínimo e máximo de corrente
 demanda máxima
 data e hora do último reset
 dados históricos:
 armazena mais de 38 dias de dados (com intervalo de 15 minutos) para três
parâmetros selecionados pelo usuário a cada 5, 15, 30 ou 60 minutos. Com display
gráfico e exportação de dados para um arquivo do Microsoft Excel®.

Comunicação e
Supervisão

Gateway Ethernet EGX100
Servidor Ethernet EGX400

0

Características
EGX100

1

2

3

Peso
Dimensões
Montagem

4

Power-over-Ethernet (PoE)
Fonte de alimentação

Temperatura de operação
Umidade relativa

EGX400

170 g
91 x 72 x 68 mm
Trilho DIN

700 g
25 x 190 x 115 mm
Trilho DIN simétrico ou
assimétrico. Frontal ou lateral
Classe 3
24 Vcc, se PoE não for usado 24 Vcc
100 a 240 Vca/24 Vcc
adaptador
-25 a +70° C
-30 a +80° C
5% a 95% (sem condensação) 5% a 95% (sem condensação)
a +55° C
a +40° C

Normas
EN61000-6-2
EN61000-4-2/3/4/5/6/8
EN55022/EN55011/
FCC classe A
UL508/UL60950
cUL (em concordância com a
CSA C22.2 nº 60950)

EN61000-6-2
EN61000-4-2/3/4/5/8/11
EN55022/FCC classe A
UL508
cUL (em concordância com a
CSA C22.2 nº 14-M91)

Número de portas
Tipos de portas

1
RS232 ou RS485 (2 fios ou 4
fios) dependendo das
configurações

Protocolo

Modbus RTU/ASCII
PowerLogic® (SY/MAX)
38.400 ou 57.600 bauds
32

2
COM1: RS485 (2 ou 4 fios)
COM2: RS232 ou RS485 (2 ou
4 fios dependendo das
configurações)
Modbus RTU/ASCII
PowerLogic® (SY/MAX)
38.400 bauds
32 por porta, 64 no total

Imunidade em ambientes
industriais

5

6

7

8

1 Alimentação 24 Vcc
2 Porta de conexão Ethernet 10/100 Base TX (802.3af) via
conector RJ45
3 LED de sinalização Ethernet e serial
4 LED de status e alimentação
5 Botão de reset
6 Porta RS485
7 Minichaves para setup das portas seriais
8 Porta RS232

Portas seriais

Velocidade de transmissão
Número máximo de
dispositivos conectados
diretamente na rede RS485

Porta Ethernet
Número de portas
Tipos de portas

1
Uma porta 10/100 base TX

Protocolo
Velocidade de transmissão

Modbus TCP
10/100 MB

2
Uma porta 10/100 base FX
Uma porta 100 base FX (fibra
ótica multimodo)
Modbus TCP
10/100 MB

Servidor WEB
Memória para páginas HTML personalizadas

16 MB

1
2
3

Conector de força
LEDs indicadores Ethernet
Porta 10/100 Base TX para conexão à Ethernet via um
conector RJ45
4 Porta 100 Base FX para conexão à Ethernet via um cabo
de fibra ótica (somente EGX400)
5 COM1: bloco terminal para link serial RS485
6 COM1: LEDs de indicação
7 COM2: bloco terminal para link serial RS485
8 COM2: LEDs de indicação
9 Minichaves para setup das portas do COM1 e COM2
10 COM2: Conector sub D-9 para conexão ao link serial
RS232
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Gateway ABNT para medidores
PowerLogic série ION

O ION-CODI é um gateway que se destina às distribuidoras de energia elétrica e
consumidores que utilizam os medidores PowerLogic® série ION em seus sistemas
de medição, e desejam interfacear estes sistemas com soluções compatíveis com o
padrão ABNT.
Ele facilita a integração entre os sistemas de leitura/faturamento (do lado da
concessionária) e os sistemas de controle (do lado do consumidor).
A comunicação com o medidor ION pode ser feita via canal serial (RS232 ou porta
ótica) ou via rede ethernet permitindo a utilização de qualquer porta disponível no
equipamento.

Características principais
b Dimensões: 112 x 206 x 52 mm (A x L x P)
b Gabinete plástico preparado para fixação em placa de montagem
b Fonte de alimentação com seleção automática de tensão:

90~240 Vca, 50~60 Hz e 100 ~ 400 Vcc
b Cabo ótico para ligação à porta ótica do medidor ION (opcional)
b Saída do usuário no padrão ABNT (normal ou estendida)
b Acoplador ótico simples ou duplo (opcional)

b Fixação
O gateway ION-CODI foi projetado para fixação em paredes ou painéis metálicos,
com auxílio de quatro parafusos:

Dimensões em mm.

Código de compra
Gateway ABNT / ION
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WEBION-CODI

0

Eficiência energética
e redução de custos

Gerenciamento, disponibilidade
e confiabilidade da energia

PowerLogic ION Enterprise
Uma solução completa de administração de energia para pessoas da engenharia e
administração de instalações.
A monitoração, alarme e análise de qualidade de energia em tempo real ajudam
a evitar condições críticas que podem causar falhas no equipamento e tempos
ociosos.
O sistema monitora o consumo de eletricidade, gás e outros recursos e detalha o
uso por edifício, departamento ou processo.
O histórico de tendências identifica o desperdício de energia, a capacidade não
utilizada do sistema e as alternativas para aumentar o desempenho e a vida útil do
equipamento.
Capacidades de controle dinâmicas ajudam a administrar cargas, conjuntos de
geradores ou condensadores para reduzir a demanda, evitar penalidades por fator
de potência, ou dar suporte à participação em programas de redução de consumo
em concessionárias de energia.
 Coleta dados automaticamente usando tecnologias de rede padrão da indústria.
 Suporta medidores das séries PowerLogic ION e PM e disjuntores Masterpact™
e Compact™ equipados com unidades de controle Micrologic™. Suporte a outros
dispositivos por meio de comunicações Modbus™ e conformidade com OPC.
 Oferece acesso seguro e personalizado baseado em navegador a telas gráficas
do sistema, dados em tempo real, tendências, eventos, análise de qualidade da
energia, notificação de alarme e relatórios.
 Inclui capacidades sofisticadas de agregação de carga e cálculos aritméticos.
 Compartilha dados com o software PowerLogic ION EEM e é interoperável com
sistemas de automação de terceiros em conformidade ODBC, OPC e PQDIF.

Internet, intranet, telefone,
redes serial ou wireless

Medição em subestações,
entradas de serviço e
geradores de backup

Medição em equipamentos
de alívio de carga (chaves de
transferência, UPS)

Medição em pontos de
distribuição de energia
principais e de alimentação

Submedição em linhas
de produção, racks de
servidores, inquilinos e outras
cargas
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Eficiência energética
e redução de custos

Gerenciamento, disponibilidade
e confiabilidade da energia

PowerLogic PowerView
Uma solução de monitoração de energia fácil de usar, para aplicações em sistemas
de pequeno porte.
O software ajuda a cortar custos relacionados à energia e a otimizar o uso de
equipamentos, monitorando remotamente a rede elétrica e suas condições em
tempo real. Possui função de busca automática para identificar dispositivos
compatíveis na rede, simplificando a instalação do sistema e a configuração dos
dispositivos. Quando as conexões são feitas, o armazenamento de dados começa
automaticamente a intervalos pré-dedefinidos de fábrica, que podem ser mudados
com facilidade.
 Suporta até 32 dispositivos via redes seriais Ethernet ou RS-485 usando
comunicações Modbus
 Oferece armazenamento de dados baseado em PC para dispositivos sem
memória on-board.
 Contém telas pré-configuradas de dados em tempo real e históricos, com exibição
dos relatórios no Microsoft Excel.
 Suporta medidores das séries PowerLogic PM800 e PM700, ION6200, PM210
e PM9, e disjuntores Masterpact e Compact equipados com unidades de controle
Micrologic.

Intranet corporativa
Gateways de comunicação
Serial-para-Ethernet

Locais de medição remota que se comunicam por redes seriais
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Medidores multifunção
ION 6200

Gerenciamento
de energia

O ION 6200 é composto por três módulos separados: a base do medidor, o cartão opcional e a fonte de
alimentação. Cada um dos três módulos separados é requerido para criar um ION 6200 completo.
O esquema seguinte destina-se a clientes que compram para estoque. Para encomendar estoques, os clientes
têm opção de compra de quantidades de módulos separados (isto é, base do medidor, cartão opcional e fonte
de alimentação), podendo combinar quando necessário para atender às suas necessidades.

PASSO 1: escolha a quantidade e a configuração das bases do medidor requeridas.
Prod. Código
Descrição
Base do Medidor ION 6200
P620B
Base do medidor sem fonte de alimentação ou cartão opcional - Não operacional sem estes itens.
Fator de forma
A 0
Medidor com display integrado
M 0
Opção MegaWatt no display integrado da base do medidor
T 1
Transdutor com montagem em trilho DIN (requer Comm ou E/S)
P 1
Opção MegaWatt na base do medidor transdutor com montagem em trilho DIN. Compatível com a opção
MegaWatt na Unidade de Display Remoto
Entradas de corrente
A
Entradas de corrente de 10 A
Entradas de tensão
0
Autoestendidas (57-400 Vca Linha-Neutro / 99-690 Vca Linha-Linha)
Frequência da forma
0
Autoestendidas (50 e 60 Hz)
P620B

X

X

A

0

0

O nº da peça é composto da seguinte maneira: P620BA0A00

PASSO 2: escolha as quantidades requeridas do cartão opcional, quantidade e a configuração das bases do medidor requeridas
Cartão Opcional ION 6200
P620K
Para ativar características básicas e avançadas
Comunicações
Z 0
Nenhuma
A 0
Porta única RS485 (inclui MODBUS RTU)
Opção de Entradas / Saídas
A
Saídas sem pulso
B
2 saídas estáticas de pulso Forma A para impulsão dos kWh, kVAh ou kVARh
Segurança
0
Protegida por senha de acesso, sem fechadura de segurança
2
Protegida por senha de acesso, com fechadura de segurança habilitada
Kit de Medições
N
Medições standard: Volts/A por fase e média
P
Kit ampliado nº 1: Volts/A, Energia/Potência, Frequência, Fator de potência
R
Kit ampliado nº 2: todas as medições (ver mais detalhes nas folhas de dados do ION 6200)
P620K

X

0

X

X

X

O nº da peça é composto da seguinte maneira: P620KA0AON

PASSO 3: escolha as quantidades requeridas de fonte de alimentação
Fonte de alimentação ION 6200
P620P
Para ativar características básicas e avançadas
B
Fonte de alimentação plug-in standard P240 (100-240 Vca/110-300 Vcc)
C
Fonte de alimentação plug-in P24 (20-60 Vcc)
D
Fonte de alimentação plug-in 480 V
P620P

X

O nº da peça é composto da seguinte maneira: P620PB

Prod. Código
OUTROS HARDWARES:
COM32

Descrição

COM32-NOPWR
-UNI
-IND
COM128
-UNI
-IND

Conversor de RS232 para RS485 para operar 1 loop de 32 dispositivos remotos com fonte de alimentação
standard 120 Vca.
Cabo trançado de 12 polegadas com conectores spade lug. Requer 500 mA @ 9 Vcc.
Alimentação 90-264 Vca @ 47-440 Hz ou 120-370 Vcc (no lugar de 120 Vca).
Conector IEC (soquete) de 3 pinos.
Alimentação 85-264 Vca @ 47-440 Hz ou 110-340 Vcc (no lugar de 120 Vca). Conector de terminal.
Nota: o COM32 não é recomendado para aplicações que utilizem modem.
Conversor de RS232 para RS485 capaz de suportar 4 loops de 32 dispositivos remotos.
Com fonte de alimentação 120 Vca 60 Hz e 9 mm, 500 mA, conector de entrada 9-30 Vcc.
Aliment. 90-264 Vca @ 47-440 Hz ou 120-370 Vcc (no lugar de 120 Vca). Conector IEC (soquete) de 3 pinos.
Alimentação 85-264 Vca @ 47-440 Hz ou 110-340 Vcc (no lugar de 120 Vca). Conector de terminal.
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Medidores multifunção
ION 6200

Gerenciamento
de energia

Medidor compacto, simples, preciso e modular
Referência

Amostras
Classe de
Display
por ciclo
precisão
P6200A0A0B0Z0A0P 64
0,5
integrado
P6200A0A0B0Z0A0R 64
0,5
integrado
P6200A0A0B0A0A0P 64
0,5
integrado
P6200A0A0B0A0A0R 64
0,5
integrado
P6200A0A0B0A0B0R 64
0,5
integrado
P6200T1A0B0A0A0P 64
0,5
transdutor
P6200T1A0B0A0A0R 64
0,5
transdutor
Consultar a tabela abaixo para compor referência com outros opcionais

RS485
Modbus RTU
1
1
1
1
1

Saída
Pulsada
2
-

Kit de
medição
P
R
P
R
R
P
R

Arquitetura modular permite a atualização do medidor pela troca de seu cartão de medição:
Modelo N:
Leitura de corrente e tensão média e por fase
Modelo P:
“Modelo N” + frequência, corrente de neutro (I4), kW total, KWh total,
demanda de corrente média, pico e por fase, fator de potência total
e demanda máxima de kW.
Modelo R:
“Modelo P” = kW, kVAr e kVA total e por fase; kWh, kVAr e kVAr total
e por fase; fator de potência por fase e THD de corrente e tensão.

Composição da referência do medidor PowerLogic ION 6200
ION 6200
P6200

Medidor completo com display, cartão opcional e fonte de alimentação. Os componentes são
enviados juntos e montados pelo usuário final.

Fator de forma
A 0
Display integrado
M 0
Opção MegaWatt em produto com display integrado
Opção MegaWatt em transdutor com display remoto e cabo de 14 pés (RJ11, 6 condutores, bitola 26)
N 1
N 2
Opção MegaWatt em transdutor com display remoto e cabo de 6 pés (RJ11, 6 condutores, bitola 26)
N 3
Opção MegaWatt em transdutor com display remoto e cabo de 30 pés (RJ11, 6 condutores, bitola 26)
P 1
Opção MegaWatt em transdutor montado em trilho *requer saídas Comms ou pulso)
R 1
Transdutor com Display Remoto com cabo de 35,5 m
R 2
Transdutor com Display Remoto com cabo de 15 m
R 3
Transdutor com Display Remoto com cabo de 76,2 m
T 1
Transdutor (requer saídas de comunicação ou pulso)
Entradas de corrente
A
Entradas de corrente 10 A
Entradas de tensão
0
Automática (57-400 Vca Linha-Neutro / 99-690 Vca Linha-Linha)
Fonte de alimentação auxiliar
B
Fonte de alimentação tipo plug-in standard: 100-240 Vca, 110-300 Vcc
C
Fonte de alimentação tipo plug-in P24 (20-60 Vcc)
D
Fonte de alimentação tipo plug-in 480 V
Frequência da forma
0
Automática (50 e 60 Hz)
Comunicações
Z 0
Nenhuma
A 0
Porta RS485 simples (inclui MODBUS RTU)
Entradas / Saídas Opcionais
A
Saídas sem pulso
B
2 saídas estáticas de pulso Forma A para impulsão dos kWh, kVAh ou kVArh
Segurança
0
Protegida por senha de acesso, sem fechadura de segurança
2
Protegida por senha de acesso, com fechadura de segurança habilitada
Kits de medição
N Medições standard: Volts/A por fase e média
P Kit ampliado nº 1: Volts/A, Energia/Potência, Frequência, Fator de Potência
R Kit ampliado nº 2: todas as medições (ver mais detalhes nas folhas de dados do ION 6200)

P6200
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X

X

A

0

B

0

X

0

X

0

X

O nº da peça é composto da seguinte maneira: P6200A0A0A0A0A0A

Medidores multifunção
ION 7300

Gerenciamento
de energia

Composição da referência do medidor PowerLogic ION 7300
ION 7300
P7300

Medidor avançado de energia com mais de 100 medições de alta precisão, correntes trifásicas,
1 porta de comunicação RS485 e 4 saídas digitais. Admite protocolos ION e MODBUS RTU.

Fator de forma
A 0
A 2
A 6
A

7

A

8

A

9

D
D
R
R
R
R
T
T
T
T

0
1
0
1
2
3
0
1
2
3

Display integrado com porta ótica frontal
Idem ao A0, mas com entradas para CWC “captured wire connector”
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada S1 do kit do quadro de comutação (retrofit) com
cofre
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada FT21 do kit do quadro de comutação (retrofit)
com cofre
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada S1 do kit do quadro de comutação (retrofit)
(medidor em gaiola com tampa, sem cofre)
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada FT21 do kit do quadro de comutação (retrofit)
(medidor em gaiola com tampa, sem cofre)
Display produto (display integrado, sem comunicações ou saídas digitais)
Idem ao D0, mas com entradas para CWC “captured wire connector”
Display remoto com porta ótica frontal
Idem ao R0, mas montado em trilho DIN
Idem ao R0, mas com entradas para CWC “captured wire connector”
Idem ao R0, mas montado em trilho DIN e entradas para CWC “captured wire connector”
Transdutor (sem display)
Idem ao T0, mas montado em trilho DIN
Idem ao T0, mas com entradas para CWC “captured wire connector”
Idem ao T0, mas montado em trilho DIN e entradas para CWC “captured wire connector”

Entradas de corrente
B
Standard (5 A nominal, entrada de corrente 10 A em fundo de escala)
Entradas de tensão (Atenção: não exceder 227 Vca se escolhidos conectores de medidor CWC, formas A2, D2, R2, R3, T2, T3)
0
Automática (50 a 347 Vca +25%)
Fonte de alimentação auxiliar
B
Standard (P240: 95-240 Vca/47-440 Hz/120-310 Vcc)
C
Fonte de alimentação P24 (20 a 65 Vcc)
Frequência da forma
0
Automáticas (50 e 60 Hz)
Comunicações
A 0
Comunicação standard: 1 porta RS485 (não disponível com Forma “D”)
E 0
Ethernet standard plus (10BaseT) (não disponível com Forma “D”)
P 0
Comunicações Profibus standard plus (disponível somente com Forma “A”)
Z 0
Nenhuma (requerida somente para Formas D0 e D2)
Entradas / Saídas Opcionais (SOMENTE disponíveis para Forma “A” e opções Comunicação “A0”)
A
Nenhum (escolher esta opção para Formas “D”, “R” ou “T” ou Comm tipos “C” ou E0, L0, P0 ou Z0
especificados)
D
4 entradas analógicas de 0 a 1 mA
E
4 entradas analógicas de 0 a 20 mA
J
4 saídas analógicas de 0 a 1 mA
K
4 saídas analógicas de 0 a 20 mA
M
4 entradas analógicas de 0 a 1 mA e 4 saídas analógicas de 0 a 1 mA
N
4 entradas analógicas de 0 a 20 mA e 4 saídas analógicas de 0 a 20 mA
Segurança
0
Protegida por senha de acesso, sem fechadura de segurança
2
Protegida por senha de acesso, com fechadura de segurança habilitada
Opcionais especiais
A Nenhum
B Pré-ajuste para MODBUS (somente formas T0, T1, T2 e T3)
C Tratamento de tropicalização aplicado
D Tratamento de tropicalização aplicado e pré-ajuste para MODBUS (somente formas (T0, T1, T2 e T3)

P7300

X

X

B

0

X

X

X

X

X

X

X

O nº da peça é composto da seguinte maneira: P7300A0A0A0A0A0
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Medidores multifunção
ION 7330

Gerenciamento
de energia

Composição da referência do medidor PowerLogic ION 7330
ION 7330
P7330

Multimedidor avançado com mais de 200 medições de alta precisão, trifásico, histórico de dados,
comunicações multiporta, 4 entradas e 4 saídas digitais. Suporta protocolos ION, MODBUS RTU e
DNP 3.0.

Fator de forma
A 0
A 2
A 6
A

7

A

8

A

9

R
R
R
R
T
T
T
T

0
1
2
3
0
1
2
3

Display integrado com porta ótica frontal
Idem ao A0, mas com entradas para CWC “captured wire connector”
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada S1 do kit do quadro de comutação (retrofit) com
case
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada FT21 do kit do quadro de comutação (retrofit)
com case
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada S1 do kit do quadro de comutação (retrofit)
(medidor em gaiola com tampa, sem cofre)
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada FT21 do kit do quadro de comutação (retrofit)
(medidor em gaiola com tampa, sem cofre)
Display remoto com porta ótica frontal
Idem ao R0, mas montado em trilho DIN
Idem ao R0, mas com entradas para CWC “captured wire connector”
Idem ao R0, mas montado em trilho DIN e entradas para CWC “captured wire connector”
Transdutor (sem display)
Idem ao T0, mas montado em trilho DIN
Idem ao T0, mas com entradas para CWC “captured wire connector”
Idem ao T0, mas montado em trilho DIN e entradas para CWC “captured wire connector”

Entradas de corrente
B
Standard (5 A nominal, entrada de corrente 10 A em fundo de escala)
Entradas de tensão (Atenção: não exceder 227 Vca se escolhidos conectores de medidor CWC, formas A2, R2, R3, T2, T3)
0
Automática (50 a 347 Vca +25%)
Fonte de alimentação auxiliar
B
Standard (P240: 95-240 Vca/47-440 Hz/120-310 Vcc)
C
Fonte de alimentação P24 (20 a 65 Vcc)
Frequência da forma
0
Autoestendidas (50 e 60 Hz)
Comunicações (cada uma das funções de gateway de Ethernet e de modem utiliza uma porta COM)
A 0
Comunicação standard: 2 portas RS485 (COM1 e COM2)
C 1
Ethernet standard plus (10BaseT), modem interno universal 33,6k (RJ11)
C 3
Idem ao C1, mas com entradas para CWC “captured wire connector” para o modem
E 0
Ethernet standard plus (10BaseT)
M 1
Standard plus modem interno universal 33,6k (RJ11)
M 3
Idem ao M1, mas com entradas para CWC “captured wire connector” para o modem
Entradas / Saídas Opcionais (SOMENTE disponíveis para Forma “A” e opções Comunicação “A” e “M”)
A
Nenhum (escolher esta opção para Formas “R” ou “T” ou Comm tipos “C” ou E, especificados)
D
4 entradas analógicas de 0 a 1 mA
E
4 entradas analógicas de 0 a 20 mA
J
4 saídas analógicas de 0 a 1 mA
K
4 saídas analógicas de 0 a 20 mA
M
4 entradas analógicas de 0 a 1 mA e 4 saídas analógicas de 0 a 1 mA
N
4 entradas analógicas de 0 a 20 mA e 4 saídas analógicas de 0 a 20 mA
Segurança
0
Protegida por senha de acesso, sem fechadura de segurança
2
Protegida por senha de acesso, com fechadura de segurança habilitada
Opcionais especiais
A Nenhum
B Pré-ajuste para MODBUS (somente formas T0, T1, T2 e T3)
C Tratamento de tropicalização aplicado
D Tratamento de tropicalização aplicado e pré-ajuste para MODBUS (somente formas T0, T1, T2 e T3)

P7330
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X

X

B

0

X

X

X

X

X

X

X

O nº da peça é composto da seguinte maneira: P7330A0A0A0A0A0

Medidores multifunção
ION 7350

Gerenciamento
de energia

Composição da referência do medidor PowerLogic ION 7350
ION 7350
P7350

Multimedidor avançado com detecção de transientes e oscilografia, gravação de forma de onda,
harmônicos (até 31ª ordem), registro de dados de alta velocidade e desconexão automática do
modem, comunicações multiporta, 4 entradas e 4 saídas digitais.
Suporta protocolos ION, MODBUS RTU e DNP3.0.

Fator de forma
A 0
A 2
A 6
A

7

A

8

A

9

R
R
R
R
T
T
T
T

0
1
2
3
0
1
2
3

Display integrado com porta ótica frontal
Idem ao A0, mas com entradas para CWC “captured wire connector”
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada S1 do kit do painel de comutação (retrofit) com
case
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada FT21 do kit do painel de comutação (retrofit)
com case
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada S1 do kit do painel de comutação (retrofit)
(medidor em gaiola com tampa, sem cofre)
Idem ao A0, mas com medidor instalado na entrada FT21 do kit do painel de comutação (retrofit)
(medidor em gaiola com tampa, sem cofre)
Display remoto com porta ótica frontal
Idem ao R0, mas montado em trilho DIN
Idem ao R0, mas com entradas para CWC “captured wire connector”
Idem ao R0, mas montado em trilho DIN e entradas para CWC “captured wire connector”
Transdutor (sem display)
Idem ao T0, mas montado em trilho DIN
Idem ao T0, mas com entradas para CWC “captured wire connector”
Idem ao T0, mas montado em trilho DIN e entradas para CWC “captured wire connector”

Entradas de corrente
B
Standard (5 A nominal, entrada de corrente 10 A em fundo de escala)
Entradas de tensão (Atenção: não exceder 227 Vca se escolhidos conectores de medidor CWC, formas A2, R2, R3, T2, T3)
0
Automática (50 a 347 Vca +25%)
Fonte de alimentação auxiliar
B
Standard (P240: 95-240 Vca/47-440 Hz/120-310 Vcc)
C
Fonte de alimentação P24 (20 a 65 Vcc)
Frequência da forma
0
Autoestendidas (50 e 60 Hz)
Comunicações (cada uma das funções de gateway de Ethernet e de modem utiliza uma porta COM)
A 0
Comunicação standard: 2 portas RS485 (COM1 e COM2)
C 1
Ethernet standard plus (10BaseT), modem interno universal 33,6k (RJ11)
C 3
Idem ao C1, mas com entradas para CWC “captured wire connector” para o modem
E 0
Ethernet standard plus (10BaseT)
M 1
Standard plus modem interno universal 33,6k (RJ11)
M 3
Idem ao M1, mas com entradas para CWC “captured wire connector” para o modem
Entradas / Saídas Opcionais (SOMENTE disponíveis para Forma “A” e opções Comunicação “A” e “M”)
A
Nenhum (escolher esta opção para Formas “R” ou “T” ou Comm tipos “C” ou “E”, especificados)
D
4 entradas analógicas de 0 a 1 mA
E
4 entradas analógicas de 0 a 20 mA
J
4 saídas analógicas de 0 a 1 mA
K
4 saídas analógicas de 0 a 20 mA
M
4 entradas analógicas de 0 a 1 mA e 4 saídas analógicas de 0 a 1 mA
N
4 entradas analógicas de 0 a 20 mA e 4 saídas analógicas de 0 a 20 mA
Segurança
0
Protegida por senha de acesso, sem fechadura de segurança
2
Protegida por senha de acesso, com fechadura de segurança habilitada
Opcionais especiais
A Nenhum
B Pré-ajuste para MODBUS (somente formas T0, T1, T2 e T3)
C Tratamento de tropicalização aplicado
D Tratamento de tropicalização aplicado e pré-ajuste para MODBUS (somente formas T0, T1, T2 e T3)

P7350

X

X

B

0

X

X

X

X

X

X

X

O nº da peça é composto da seguinte maneira: P7350A0A0A0A0A0
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Medidores multifunção
ION 8600

Gerenciamento
de energia

Composição da referência do medidor PowerLogic ION 8600
ION 8600
P8600
Forma
A

Memória 10 MB, 50 registradores de dados (800 canais), gravação de forma de onda, detecção
de transientes, oscilografia, harmônicos, inter-harmônicos, flicker
Memória 4 MB, 20 reg. dados (320 canais), MODBUS master, porta serial adicional
Memória 2 MB, 2 registr. de dados (32 canais), detecção de VTCD - Sag/Swell

B
C
Fator de forma
0
1
2
3

Forma 9S - 3 elementos 57-277 V (escala automática), 4 fios
Forma 35S - 2 elementos 120-480 V (escala automática), 3 fios
Forma 36S - 2,5 elementos 57-277 V (escala automática), 4 fios
Forma 39S com entrada de corrente de neutro (15 terminais)
3 elementos 57-277 V (escala automática), 4 fios
Forma 76S com entrada de corrente de neutro (15 terminais)
2,5 elementos 57-277 V (escala automática), 4 fios
Painel elétrico FT21 forma 9 (medidor + caixa) com painel de conexão
Painel elétrico FT21 forma 35 FT21 (medidor + caixa) com painel de conexão
Painel elétrico FT21 forma 36 FT21 (medidor + caixa) com painel de conexão
Painel elétrico FT21 forma 9 (medidor + caixa) com cabo de conexão
Painel elétrico FT21 forma 35 FT21 (medidor + caixa) com cabo de conexão
Painel elétrico FT21 forma 36 FT21 (medidor + caixa) com cabo de conexão

N
4
5
6
7
8
9

Entradas de corrente
C
5 A nominal entr. corrente fundo de escala 20 A (detecção de falha 50 A, partida de 0,005 A)
E
1 A nominal, 20 A fundo de escala (detecção de falha 24 A, partida de 0,001 A)
Entradas de tensão
0
Standard (ver Fator de forma acima)
Fonte de alimentação auxiliar
E
Formas 9S, 36S, 39S, 76S (soquete) e 9,36 (painel elétrico FT21): 120-277 Vca; Formas 35S
(soquete) e 35 (painel elétrico FT21): 120-480 Vca; Acionadas pelas conexões de tensão do medidor
G
Formas 9S, 36S (soquete) e 9,36 (painel elétrico FT21): 57-70 Vca. Acionadas pelas conexões de tensão do
medidor. NÃO DISPONÍVEL nas Formas 35S e 35, é necessário escolher a fonte de alimentação auxiliar
H
Fonte de alimentação auxiliar: 65-120 Vcc, 80-160 Vca (potência da fonte externa)
J
Fonte de alimentação auxiliar: 160-277 VCA, 200-350 Vcc (potência da fonte externa)
Frequência da forma
5
50 Hz
6
60 Hz
Comunicações
A 0
Porta RS232/485
Porta RS485 port
Porta ótica de infravermelho
C 1
Ethernet (10BaseT)
Modem interno universal 33,6k (RJ11)
Porta ótica de infravermelho
Porta RS232/485 (não disponível com Forma C)
C 2
Idem C1, mas com conector RJ31 para modem
E 0
Ethernet (10BaseT)
Porta RS232/485
Porta ótica de infravermelho
Porta RS485 (não disponível com Forma C)
F 0
Ethernet (10BaseFL)
Porta RS232/485
Porta ótica de infravermelho
Porta RS485 (não disponível com Forma C)
Nota: não disponível com painel elétrico FT21 (formas 4 - 9)
M 1
Modem interno universal 33,6k (RJ11)
Porta RS232/485
Porta ótica de infravermelho
Porta RS485 (não disponível com Forma C)
Entradas / Saídas Opcionais
A
Nenhuma
B
4 saídas digitais forma C, 3 entradas digitais forma A
Segurança
0
Protegida por senha de acesso, sem fechadura de segurança
1
Protegida por senha de acesso, com fechadura de segurança habilitada
Opcionais especiais
A Nenhum
B Porta de sincronização de tempo GPS IRIG-B
K Moldura fornecida pelo cliente (painéis) instalada em fábrica
L Moldura fornecida pelo cliente (painéis) e porta de sincronização de tempo GPS IRIG-B

P8600
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O nº da peça é composto da seguinte maneira: P8600A0A0A0A0A

Medidores multifunção
ION 7550

Gerenciamento
de energia

Composição da referência do medidor PowerLogic ION 7550
ION 7550
P7550

Medidor de potência avançado com entradas de tensão de larga escala (linha-neutro 57-347 V
ou linha-linha 100-600 V), detecção de transientes, registro de dados e forma de onda. Suporta
protocolos ION, MODBUS RTU e DNP 3.0.

Fator de forma
A 0
Display integrado com 5 MB de memória para dados, porta ótica frontal
B 0
Display integrado com 10 MB de memória para dados, porta ótica frontal
Versão transdutor (sem display) com 5 MB de memória para dados
T 0
U 0
Versão transdutor (sem display) com 10 MB de memória para dados
Entradas de corrente
C
Standard (5 A nominal, entrada de corrente 20 A em fundo de escala)
E
1 A nominal, entrada de corrente 10 A em fundo de escala
F
Entrada de corrente p/ alicates - clamp (para uso c/ alicates 0-1 Vca; alicates vend. separadamente)
G
Entradas de corrente para alicates de corrente trifásica TCs 10 A; precisão IEC 1036
Entradas de tensão
0
Autoestendidas (57 a 347 Vca)
Fonte de alimentação auxiliar
B
Standard (85-240 Vca, ±10%/47-63 Hz/110-330 Vcc, ±10%)
C
Fonte de alimentação CC BT (20 a 60 Vcc)
Frequência da forma
5
Calibrados para formas 50 Hz
6
Calibrados para formas 60 Hz
Comunicações (cada uma das funções de gateway de Ethernet e de modem utiliza uma porta COM)
A 0
Comunicação standard: 1 porta RS232/485 (COM1), 1 porta RS485 (COM2), 1 porta ótica tipo 2
ANSI (COM4)
C 1
Ethernet standard plus (10BaseT), modem interno universal 33,6k (RJ11)
D 1
Ethernet standard plus (10BaseT, 10BaseFL), modem interno universal 33,6k (RJ11)
E 0
Ethernet standard plus (10BaseT)
F 0
Ethernet standard plus (10BaseT, 10BaseFL)
M 1
Standard plus modem interno universal 33,6k (RJ11)
Entradas / Saídas Opcionais
A
Standard (8 entradas digitais, 3 saídas a relé forma C, 4 saídas estáticas forma A)
D
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 entradas analógicas de 0 a 1 mA
E
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 entradas analógicas de 0 a 20 mA
H
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 saídas analógicas de -1 a 1 mA
K
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 saídas analógicas de 0 a 20 mA
N
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 entradas analógicas de 0 a 20 mA e
4 saídas de 0 a 20 mA
P
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 entradas analógicas de 0 a 1 mA e
4 saídas analógicas de -1 a 1 mA
Segurança
0
Protegida por senha de acesso, sem fechadura de segurança
2
Protegida por senha de acesso, com fechadura de segurança habilitada
Opcionais especiais
A Nenhum
C Tratamento de tropicalização aplicado

P7550

X

0

X

0

B

X

X

X

X

X

X

O nº da peça é composto da seguinte maneira: P7550A0A0A0A0A0
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Medidores multifunção
ION 7650

Gerenciamento
de energia

Composição da referência do medidor PowerLogic ION 7650
ION 7650
P7650

Multimedidor avançado de faturamento e qualidade de energia com entradas de tensão automática
(linha-neutro 57-347 V ou linha-linha 100-600 V), detecção de transientes, registro de dados e
gravação de forma de onda. Suporta protocolos ION, MODBUS RTU e DNP 3.0. Atende a norma
EN50160

Fator de forma
A 0
Display integrado com 5 MB de memória para dados, porta ótica frontal e 512 amostras/ciclo
A 1
Display integrado com 5 MB de memória para dados, porta ótica frontal e 1024 amostras/ciclo
B 0
Display integrado com 10 MB de memória para dados, porta ótica frontal e 512 amostras/ciclo
B 1
Display integrado com 10 MB de memória para dados, porta ótica frontal e 1024 amostras/ciclo
T 0
Versão transdutor (sem display) com 5 MB de memória para dados e 512 amostras/ciclo
T 1
Versão transdutor (sem display) com 5 MB de memória para dados e 1024 amostras/ciclo
U 0
Versão transdutor (sem display) com 10 MB de memória para dados e 512 amostras/ciclo
U 1
Versão transdutor (sem display) com 10 MB de memória para dados e 1024 amostras/ciclo
Entradas de corrente
C
Standard (5 A nominal, entrada de corrente 20 A em fundo de escala)
E
1 A nominal, entrada de corrente 10 A em fundo de escala
F
Entrada de corrente p/ alicates - clamp (para uso c/ alicates 0-1 Vca; alicates vend. separadamente)
G
Entradas de corrente para alicates de corrente trifásica TCs 10 A; precisão IEC 1036
Entradas de tensão
0
Automática (57 a 347 Vca)
Fonte de alimentação auxiliar
B
Standard (85-240 Vca, 47-63 Hz/110-330 Vcc)
C
Fonte de alimentação CC BT (20 a 60 Vcc)
Frequência da forma
5
Calibrados para formas 50 Hz
6
Calibrados para formas 60 Hz
Comunicações (cada uma das funções de gateway de Ethernet e de modem utiliza uma porta COM)
A 0
Comunicação standard: 1 porta RS232/RS485 (COM1), 1 porta RS485 (COM2), 1 porta ótica tipo 2
ANSI (COM4)
C 1
Ethernet standard plus (10BaseT), modem interno universal 33,6k (RJ11)
D 1
Ethernet standard plus (10BaseT, 10BaseFL), modem interno universal 33,6k (RJ11)
E 0
Ethernet standard plus (10BaseT)
F 0
Ethernet standard plus (10BaseT, 10BaseFL)
M 1
Standard plus modem interno universal 33,6k (RJ11)
Entradas / Saídas Opcionais
A
Standard (8 entradas digitais, 3 saídas a relé forma C, 4 saídas estáticas forma A)
D
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 entradas analógicas de 0 a 1 mA
E
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 entradas analógicas de 0 a 20 mA
H
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 saídas analógicas de -1 a 1 mA
K
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 saídas analógicas de 0 a 20 mA
N
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 entradas analógicas de 0 a 20 mA e
4 saídas de 0 a 20 mA
P
Cartão E/S expansão standard plus com 8 entradas digitais e 4 entradas analógicas de 0 a 1 mA e
4 saídas analógicas de -1 a 1 mA
Segurança
0
Protegida por senha de acesso, sem fechadura de segurança
2
Protegida por senha de acesso, com fechadura de segurança habilitada
Opcionais especiais
A Nenhum
C Tratamento de tropicalização aplicado
E Supervisão de conformidade EN50160
F Supervisão de conformidade EN50160 e tratamento de tropicalização aplicado

P7650
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X

0

X

0

B

X

X

X

X

X

X

O nº da peça é composto da seguinte maneira: P7650A0A0A0A0A0

Unidades de
monitoramento
de energia elétrica

Linha PM
Furação

Dimensões em mm
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Medidores PowerLogic: alta precisão e qualidade

da energia para cada ponto da distribuição

Perfeitamente adequados para utilização em
todos os ambientes elétricos e compatíveis
com soluções de softwares PowerLogic.
Configuração padronizada, customização
flexível, E/S modulares e opções de
comunicação e exibição remotas.
Suporte para padrões e protocolos
internacionais de automação industrial.
ION8600

Características

A

B

ION7650

C

ION7550

ION7350

ION7330

ION7300

PM870

PM850

PM820

PM810

PM750

PM700

/

ION6200

PM200

PM9C

ME

/

/

/

ME4 / ME1

CA/CC

CA (220 V)

EN40

Entradas, saídas e controle de potência
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

16 / 4

16 / 4

16 / 4

20 / 8

20 / 8

8/8

8/8

8/8

18 / 8

18 / 8

18 / 8

18 / 8

3/

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

Trifásico / monofásico
E/S digitais / E/S analógicas (1)
Opções de alimentação

/

2/
CA/CC

CA/CC

CA (220 V)

Medições de potência e energia
Tensão, corrente, frequência, fator de
potência
Demanda de energia
Energia / tempo de uso (energia por turno)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Classe de precisão de energia IEC / ANSI

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0,5

1,0

0,5

1,0

1,0

2,0

2,0

/

/

/

(% da leitura)
Compensação de perda
Análise da qualidade de energia
Relatório de conformidade EN50160 / padrão

/

/

/

/

IEC 6100-4-30 Classe A
Medição de flicker
Detecção de transiente/direção da perturbação

/

Monitoramento de sag / swell
Distorção harmônica: individual / total

/

/

/

/

//

//

//

/

/

/

/

/

//

//

0,001

1

Cálculo de tempo de atividade (número de 9s)
Captura de forma de onda
Dados embutidos e registro de eventos
Tendência / previsão / faturamento

/

/

/

/

//

//

//

0,001

0,001

0,001

0,001

/

/

//

//

Mínimo / máximo
Eventos e alarmes com estampa de tempo
Resolução da estampa de tempo (segundos)

0,001

Sincronização de tempo de computador-serial

0,001

/

0,001

/

/

/

1
/

1
/

/

/ sincronização de tempo de NTP Ethernet
/

Sincronização de tempo GPS: serial / IRIG-B

/

/

/

/

/

//

//

//

/ DCF-77
Setpoints, alarmes e controle
Condições de registro de alarme / alarmes

/

Registro de dados de trigger / captura de

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

forma de onda
Relé de trigger ou saída digital
Características especiais
/

Programação customizada: aritmética /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/ /

/ /

booleana /modular
Atualização do firmware
Comunicações (2)
Portas

Ethernet 10BaseT / 10BaseFL /

/

//

/

//

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ / /

/ / /

/ / /

/

/

/

/

///

///

///

//

/

//

/

//

/

//

/

100BaseTX / 100BaseFX
Ethernet-para-serial
Modem
Modem-para-serial
Infravermelho
RS485 / RS232

/

/

/

/

Servidor de Web / email / SNMP / XML

/

//

/

//

/

//

Protocolos: Modbus / DNP / MV-90 / DLMS

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

//

/

//

///

/
/

/
///

/
/

/

/
///

/
/

/

/
///

/
/

/

/
///

/

PM710 /

/

PM210 /

/

/
///

///

///

///

(1) Para modelos com todos os opcionais
(2) Dependendo dos opcionais
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Medidores PowerLogic: alta precisão e qualidade

da energia para cada ponto da distribuição

Perfeitamente adequados para utilização em
todos os ambientes elétricos e compatíveis
com soluções de softwares PowerLogic.
Configuração padronizada, customização
flexível, E/S modulares e opções de
comunicação e exibição remotas.
Suporte para padrões e protocolos
internacionais de automação industrial.
ION8600

Características

A

B

ION7650

C

ION7550

ION7350

ION7330

ION7300

PM870

PM850

PM820

PM810

PM750

PM700

/

ION6200

PM200

PM9C

ME

/

/

/

ME4 / ME1

CA/CC

CA (220 V)

EN40

Entradas, saídas e controle de potência
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

16 / 4

16 / 4

16 / 4

20 / 8

20 / 8

8/8

8/8

8/8

18 / 8

18 / 8

18 / 8

18 / 8

3/

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CA/CC

Trifásico / monofásico
E/S digitais / E/S analógicas (1)
Opções de alimentação

/

2/
CA/CC

CA/CC

CA (220 V)

Medições de potência e energia
Tensão, corrente, frequência, fator de
potência
Demanda de energia
Energia / tempo de uso (energia por turno)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Classe de precisão de energia IEC / ANSI

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0,5

1,0

0,5

1,0

1,0

2,0

2,0

/

/

/

(% da leitura)
Compensação de perda
Análise da qualidade de energia
Relatório de conformidade EN50160 / padrão

/

/

/

/

IEC 6100-4-30 Classe A
Medição de flicker
Detecção de transiente/direção da perturbação

/

Monitoramento de sag / swell
Distorção harmônica: individual / total

/

/

/

/

//

//

//

/

/

/

/

/

//

//

0,001

1

Cálculo de tempo de atividade (número de 9s)
Captura de forma de onda
Dados embutidos e registro de eventos
Tendência / previsão / faturamento

/

/

/

/

//

//

//

0,001

0,001

0,001

0,001

/

/

//

//

Mínimo / máximo
Eventos e alarmes com estampa de tempo
Resolução da estampa de tempo (segundos)

0,001

Sincronização de tempo de computador-serial

0,001

/

0,001

/

/

/

1
/

1
/

/

/ sincronização de tempo de NTP Ethernet
/

Sincronização de tempo GPS: serial / IRIG-B

/

/

/

/

/

//

//

//

/ DCF-77
Setpoints, alarmes e controle
Condições de registro de alarme / alarmes

/

Registro de dados de trigger / captura de

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

forma de onda
Relé de trigger ou saída digital
Características especiais
/

Programação customizada: aritmética /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/ /

/ /

booleana /modular
Atualização do firmware
Comunicações (2)
Portas

Ethernet 10BaseT / 10BaseFL /

/

//

/

//

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ / /

/ / /

/ / /

/

/

/

/

///

///

///

//

/

//

/

//

/

//

/

100BaseTX / 100BaseFX
Ethernet-para-serial
Modem
Modem-para-serial
Infravermelho
RS485 / RS232

/

/

/

/

Servidor de Web / email / SNMP / XML

/

//

/

//

/

//

Protocolos: Modbus / DNP / MV-90 / DLMS

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

//

/

//

///

/
/

/
///

/
/

/

/
///

/
/

/

/
///

/
/

/

/
///

/

PM710 /

/

PM210 /

/

/
///

///

///

///

(1) Para modelos com todos os opcionais
(2) Dependendo dos opcionais
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Anotações

Centro de Treinamento Schneider Electric
Investir na formação técnica de seus profissionais é investir
na produtividade da sua empresa.
A Schneider Electric oferece treinamentos com conteúdo teórico e prático, podendo ser
customizados conforme a necessidade do cliente.
Visite nosso site para conhecer todos os
treinamentos, inclusive cursos gratuitos online:
www.schneider-electric.com.br
Contate-nos para mais informações: tel.: (11) 2165-5350
ou treinamento.br@br.schneider-electric.com

Schneider Electric Brasil Ltda
MATRIZ
SÃO PAULO/SP - Av. das Nações Unidas, 18.605
Santo Amaro - CEP 04753-100
CNPJ: 82.743.287/0027-43 - IE: 148.061.989.116
FÁBRICAS
GUARAREMA/SP - Estrada Municipal Noriko Hamada, 180
Lambari - CEP 08900-000
CNPJ: 82.743.287/0012-67 - IE: 331.071.296.119

SÃO PAULO/SP - Av. Nações Unidas, 23.223 - Jurubatuba
CEP 04795-907
CNPJ: 82.743.287/0001-04 - IE: 116.122.635.114

SUMARÉ/SP - Av. da Saudade, 1125 - Frutal - CEP 13171-320
CNPJ: 82.743.287/0008-80 - IE: 671.008.375.110

CURITIBA/PR - Rua João Bettega, 5.480 - CIC - CEP 81350-000
CNPJ: 05.389.801/0001-04 - IE: 90.272.772-81

contatos comerciais
SÃO PAULO - SP - Av. das Nações Unidas, 18.605
CEP 04753-100
Tel.: 0_ _11 2165-5400 - Fax: 0_ _11 2165-5391

PARNAMIRIM - RN - Av. Abel Cabral, 93 - Nova Parnamirim
CEP 59151-250
Tel.: 0_ _84 4006-7000 - Fax: 0_ _84 4006-7002

RIBEIRÃO PRETO - SP - Rua Chile, 1711 - cj. 200
Millennium Work Tower - Jd. Irajá - CEP 14020-610
Tel.: 0_ _16 2132-3150 - Fax: 0_ _16 2132-3151

PORTO ALEGRE - RS - Rua Ernesto da Fontoura, 1479
salas 706 a 708 - São Geraldo - CEP 90230-091
Tel.: 0_ _51 2104-2850 - Fax: 0_ _51 2104-2860

RIO DE JANEIRO - RJ - Rua da Glória, 344 - salas 602 e 604
Glória - CEP 20241-180
Tel.: 0_ _21 2111-8900 - Fax: 0_ _21 2111-8915

RECIFE - PE - Rua Ribeiro de Brito, 830 - salas 1603 e 1604
Edifício Empresarial Iberbrás - Boa Viagem - CEP 51021-310
Tel.: 0_ _81 3366-7070 - Fax: 0_ _81 3366-7090

BELO HORIZONTE - MG - Av. Alameda da Serra, 400 - 8o andar
Vila da Serra - Nova Lima - CEP 34000-000
Tel.: 0_ _31 3069-8000 - Fax: 0_ _31 3069-8020

SALVADOR - BA - Av. Tancredo Neves, 1632 - salas 812, 813
e 814 - Edifício Salvador Trade Center - Torre Sul - Caminho
das Árvores - CEP 41820-021
Tel.: 0_ _71 3183-4999 - Fax: 0_ _71 3183-4990

CURITIBA - PR - Av. João Bettega, 5480 - CIC
CEP 81350-000
Tel.: 0_ _41 2101-1200 - Fax: 0_ _41 2101-1276
FORTALEZA - CE - Av. Desembargador Moreira, 2120 - salas 807
e 808 - Aldeota - CEP 60170-002 - Equatorial Trade Center
Tel.: 0_ _85 3308-8100 - Fax: 0_ _85 3308-8111

SÃO LUÍS - MA - Av. dos Holandeses, lotes 6 e 7 - quadra 33
Ed. Metropolitan Market Place - sala 601 - Ipem Calhau
CEP 65071-380
Tel.: 0_ _98 3227-3691
Parceria com:

GOIÂNIA - GO - Rua 84, 644 - sala 403 - Setor Sul
CEP 74083-400
Tel.: 0_ _62 2764-6900 - Fax: 0_ _62 2764-6906
JOINVILLE - SC - Rua Marquês de Olinda, 1211 - 1o andar
Bairro Santo Antônio - CEP 89218-250
Tel.: 0_ _47 2101-6750 - Fax: 0_ _47 2101-6760

Conheça o calendário de treinamentos técnicos: www.schneider-electric.com.br
Mais informações: tel. (11) 2165-5350 ou treinamento.br@br.schneider-electric.com

Call Center: 0800 7289 110 ou (11) 3468-5791
call.center.br@br.schneider-electric.com
www.schneider-electric.com.br
wap.schneider.com.br

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações técnicas sem prévio aviso.
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