


FUNCIONALIDADES 
Mapa e endereço DNP V3.0 con gurável 
Ajuste dinâmico de banda morta de corrente 
Memória de massa até 100 eventos por sensor 
A comunicação serial com módulo de comunicação 
Envio de mensagens espontâneas (unsolicited) com estampa de tempo ao Scada. 
CARACTERÍSTICAS 
Faixa de corrente nominal medida até 400 A 

Suportabilidade  
Suporta corrente de curto-circuito de até 4 kA  
Suporta até 12 kA com registro de evento, mas a leitura 
satura. 

Medição de corrente Por campo eletromagné co  
Detecção de tensão Por campo elétrico 
Informação de status do sensor O status do sensor é monitorado pela remota. Caso haja anomalia no funcionamento 

do sensor, é reportada a falha para o SCADA. 
Sistema de alimentação na Remota Possui fonte de alimentação full range 90 a 240 Vca com saídas de +5 Vcc@1A e 

+14Vcc@3,5A. Permite alimentação por painel solar.  
Backup de energia por baterias ou módulos de ultracapacitores. 
Autonomia depende do módulo de comunicação aplicado à Remota. 

Sistema de alimentação no sensor Sensores alimentados por painel solar e armazenamento de energia em 
ultracapacitores com autonomia de até 36 horas.  

Precisão nas medidas de corrente em campo (1) Faixa de medição – 4 A à 400 A: 10% para correntes de 4 A à 10 A, 5% para correntes 
de 10 A até 40 A, 2% para correntes acima de 40 A; 
(2) Faixa de medição – 1 A à 100 A: 10% para correntes de 1A a 4A, 5% para correntes de 
4A até 10A, 2% para correntes acima de 10A. 

So ware de parametrização para PC Acompanha so ware de parametrização e antena RF para conexão via USB. 
Agrupamento máximo de sensores em uma Remota Até 3 (três).  
Fonte de alimentação da Remota Full range 90 a 240 Vac ou por painel solar  

Detecção de Eventos  

Reporta ao SCADA com cálculos em tempo real.  
-Falta transitória por fase e por grupo 
-Falta permanente por fase e por grupo 
-Desligamento (por fase) 
-Religamento (por fase) 
-Surto de corrente  
-Sobrecorrente de neutro  
-Inversão de uxo  
-Sensor inver do  
-Corrente (RMS por fase) 
-Módulo neutro (corrente resultante)  
-Ângulo neutro (corrente resultante graus)  
-Módulo e ângulo fase A, B e C 
-Alarme de baixo nível de tensão dos ultracapacitores 
-Falha de comunicação entre equipamentos do grupo 

Aplica vo de visualização de registros e eventos 

Via protocolo aberto e com a informação de 4 ciclos pré-evento e 20 ciclos pós-
evento disponibilizado como ferramentas de análise através de WEBSITE. 
Disponibilizando as informações na WEB em formato grá co e tabulares. Disponível 
apenas versão de demonstração com servidor externo com acesso restrito para a 
Concessionária. Os eventos são enviados para o SCADA no instante da ocorrência 
como uma mensagem espontânea no DNP3. 

Grupos de sensores O agrupamento manual de 3 sensores realizado pela Remota ou via So ware 
de parametrização remota.  

Diâmetros mínimo e máximo do cabo De 5 a 30 mm 
Grau de Proteção Invólucro desenvolvido especialmente para aplicações em linhas de energia, operação 

a céu aberto, exposição às intempéries. Os sensores possuem IP 67 e a Remota IP65. 
Exportação de dados  Interface WEB armazena todos os dados gerados no conjunto. Inclusive dados de log 

do funcionamento. 



BENEFÍCIOS 
Geração de eventos espontâneos em protocolo DNP 3.0; 
Flexibilidade ao meio de comunicação u lizado pelo cliente; 
Facilidade de instalação dos equipamentos; 

 
Temperatura de operação -  

 
 

Frequência de operação 60 Hz;

 
Permite xação em cabos de diâmetro até 30 mm.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
   

  INSTALAÇÃO 

Livre de manutenção;
Vida útil >10 anos;


