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    I/O REMOTO

Descrição:

Dispositivo especial de medição de energia elétrica para determinar o consumo
de energia de máquinas e sistemas.

O medidor de energia, permite a medição de 38 valores de energia de 1 ou 3
fases da rede de até 400 VAC. 

Os valores de medição de energia são encaminhados pelo barramento interno
do sistema e são interfaceados pelos acopladores de Rede e controlado por um
controlador  Mestre.  O medidor  de  energia  pode funcionar  como um módulo
individual  ou  em combinação  com medidor  de  energia  adicional  ou  mesmo
outros módulos de I/O.

O consumo de energia pode ser determinado e os perfis de carga podem ser
criados com o software adequado. O aplicativo de gerenciamento de energia
pode usar os dados de medição para gerar perfis de consumo de energia na
indústria,  em sistemas industriais,  em edifícios,  em grupos de edifícios  e  de
sequências operacionais.

Com o módulo Medidor de Energia,  valores detalhados de medição corrente
alteranada podem ser determinados para cada fase e como um valor total.
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Módulo Medidor de Energia (Energy Meter)
CÓD.: REMENG-XA

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMAÇÂO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que
se destinam, sem prévia autorização.
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Com o módulo Medidor de Energia, o consumo de energia de um sistema pode
ser determinado de modo a estimar a eficiência energética e criar previsões de
consumo.
O gerenciamento de carga é possível com conhecimento preciso da entrada de
energia, e os reparos necessários podem ser reconhecidos. 

Interferências sobre CO2, emissões causadas são possíveis com conhecimento
preciso dos valores de consumo de energia.

Valores de Medida:

Com o Medidor de Energia é possível para gravar dados elétricos de um ou três 
fases da rede:

 Tensão (RMS);
 Corrente (RMS);
 Medidor com o circuito de disparo e de armazenamento não-volátil;
 Ângulo de fase entre as tensões ou entre tensão e corrente ou entre as

correntes;
 Potência aparente / ativa / reativa;
 Consumo de energia;
 Monitoração do valor limite para Overvoltage e Undervoltage;
 Monitoração do valor limite para Overcurrents;
 Monitoração de cruzamento de fase zero.

Os módulos de energia suportam as seguintes funções:

Os valores de Energia são medidos para uma frequência de rede de 50 Hz ou 
60 Hz. A taxa de amostragem é de 8 Khz.
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Funções do Módulo de Energia:
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Funções RESTGE-XX

Energy Meter 1A ( Medidor de Energia 1A)

Corrente Máxima 1 A transformador de corrente / -20dB / Decade AA filter

Resistências Shunt 150 mOhm

Energy Meter 5A ( Medidor de energia 5A)

Corrente Máxima 5 A transformador de corrente / -20dB / Decade AA filter

Resistências Shunt 66 mOhm

Tensão Máxima de Entrada 389 Vrms

Tensão Máxima Nominal Tensão do cabo externo ULL = 480 VAC

Tensão condutor ULN = 230VAC

Resistência de Entrada

Conexão 20 Terminais – Conector Frontal

N Entradas N Entradas para as fases de Tensão

Fases individualmente e eletyricamente isoladas

Visualização status operacional do módulo Vermelho: (aceso/piscando): Erro de Fase/erro de Configuração

Verde: Fase OK

Detecção de “timeout” na transição O “Timeout” pode ser configurado em ms (milisegundos)
Zero para todas as Entradas U e I

U → I: U1/I1, U2/I2, U3/I3
Medição do ângulo de Fase U: U1/U3, U2/U3, U1/U2

I: I1/I3, I2/I3, I1/I2

Sequência de Fase Diagnosticos

Período de duração / frequência Medição

Sobretensão / Subtensão Detecção acima / abaixo do valor limite

Medição (RMS) U /I para L1, L2, L3

>1MΏ



                                                           FICHA TÉCNICA

Funções do Módulo de Energia:
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Funções RESTGE-XX
Potência aparente / Ativo / Reativo Fase L1, L2, L3 Individual
Potência aparente / Ativo / Reativo Fase L1, L2, L3 Coletivamente
Energia aparente / Ativo / Reativo Fase L1, L2, L3 Individual
Energia aparente / Ativo / Reativo Fase L1, L2, L3 Coletivamente
Valores de energia Armazenamento em memória não-volátil
Sinal de amostragem 8kHz
Atraso de fase do Compensação de fase para fase L1, L2, L3
transformador de corrente (Compensação por atraso do transformador de corrente)
Frequência de rede 50 Hz ou 60 Hz
Corrente Primária Corrente a ser medida
Corrente/ Tensão Secundária Corrente de saída do transformador de corrente
Ganho Corrente/Tensão (PGA) Configurável
Tempo limite de transição zero Configurável
Overvoltage/ Undervoltage Configurável

Tempo limite de transição zero (Fase ausente)
Diagnósticos Sequência de Fase incorreta

Parâmetros inválidos, comprimento do parâmetro falso
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Pinagem:
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Terminais Terminais
1 U1 11 I+1
2 U2 12 I-1
3 U3 13 I+2
4 N 14 I-2
5 - 15 I+3
6 - 16 -
7 - 17 -
8 - 18 -
9 - 19 -
10 AUX 20 AUX
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Leds Módulo de Energia:
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LEDs Nome Display Descrição
Luz Azul Sólida
Luz Azul Piscando Lentamente

1 OK/SF LED Luz Azul Piscando Rapidamente O módulo está ocioso; Os parâmetros do módulo 
ainda não foram configurados

Luz Vermelha Sólida O módulo está indicando erro de diagnóstico
Vermelho Piscando O módulo está indicando erro de parametrização
Luz Verde Sólida Fase OK

2 L1 Luz Vermelha Sólida Fase em Erro
Vermelho Piscando Erro de Configuração L1
Luz Verde Sólida Fase OK

3 L2 Luz Vermelha Sólida Fase em Erro
Vermelho Piscando Erro de Configuração L2
Luz Verde Sólida Fase OK

4 L3 Luz Vermelha Sólida Fase em Erro
Vermelho Piscando Erro de Configuração L3

5-9 RESERVADO

O módulo está em RUN
O módulo está em STOP
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Medidor de Energia Carga 3 Fases (Trifásica)

Modo de Operação 1 x 3 Fases
A Tensão medida é obtida via conexão UL1, UL2 e UL3. A Corrente medida é obtida 
através dos 3 (três) transformadores de corrente via conectores IL1m IL2 e IL3.
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Medidor de Energia Carga sem conectar o Neutro

Modo de Operação 1 x 3 Fases
A Tensão medida é obtida via conexão UL1, UL2 e UL3. A Corrente medida é obtida 
através dos 3 (três) transformadores de corrente via conectores IL1m IL2 e IL3.
No caso de um condutor neutro aterrado e uma carga insignificante no caminho de 
aterramento,a conexão do condutor neutro do medidor de energia pode ser aterrada 
(terra funcional FG).
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Medidor de Energia Carga Monofásica (single phase)

Modo de Operação 3x1 Fases
A Tensão medida é obtida via conexão UL1. A Corrente medida é obtida através do 
transformadores de corrente via conectores IL1 + IL1-.
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Medição de potência de 3 cargas com o Medidor de 
Energia

Modo de Operação 3x1 Fases
Os Valores

 RMS U/I (Tensão/Corrente)
 Potência Aparente/Ativa/Reativa
 Energia Aparente/Ativa/Reativa

Pode ser determinada para cada fase individualmente e também para Três 
“consumos” isolados.
Os “consumos” pode ser conectados em qualquer fase. Todas as fases podem ter a 
mesma frequencia.
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Corrente medida na carga

Modo de Operação 3x1 Fases
A corrente medida é obtida através de três transformadores de corrente isolados via 
conexão IL1, IL2 e IL3 para as três cargas isoladas.
As cargas podem ser conectadas á qualquer fase, Todas as Fases devem ter a 
mesma frequência.
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Dimensões:
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