Analisador

PowerNET MQ-700

Classe

S

Analisador fixo da Qualidade da Energia Elétrica
Análise dos indicadores estabelecidos no Módulo 8 do PRODIST e IEC 61000-4-30
Monitoramento de grandezas elétricas de forma permanente

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÕES

·

Medições instantâneas de mais de 200 variáveis

·

Medição permanente da Qualidade da Energia Elétrica

·

Alocação dos custos da energia

elétricas relacionadas à qualidade da energia: VTCD,

·

Detecção de fugas de corrente com medição da

afundamento (Sag), elevação (Swell), interrupções,...

corrente de neutro

e à eficiência energética: tensão, corrente, potência,

·

Análise e monitoramento de cargas críticas

demanda, energia, frequência,...

·

Medição de energia consumida e gerada em sistemas

·

amostras por ciclo

On Grid
·

Detecção e análise de perturbações da rede com

·

Múltiplas interfaces independentes e simultâneas de
comunicação (Serial, Ethernet e USB)

registro da forma de onda e RMS ciclo-a-ciclo do evento
·

3 canais de tensão e 4 canais de corrente com 256

Oscilografia dos eventos de distúrbios de tensão e

·

Protocolo de comunicação MODBUS (RTU/TCP)

inrush de corrente

·

Suporte multilingue (menus em PT, EN e ES)

·

Equipamento de fácil instalação e software
PowerMANAGER, amigável para a análise dos dados
coletados e monitoramento de desvios na qualidade da
energia

·

Conformidade com IEC 61000-4-30 Classe S

Oscilografia em Tempo
Real de Eventos

Maior Precisão na
Medição da Energia

Registro Circular

Alocação de Custos

Análise da Qualidade
da Energia Elétrica

Ethernet

*Produto Beneficiado pela Legislação de Informática
**Este produto conta com o apoio financeiro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medição

Precisão

Tensão

±0,25% VL ±0,1% FE*

Corrente

Conformidade

Característica

Especificação

IEC 61000-4-30

Alimentação AC

70 a 300 Vac

±0,25% VL ±0,1% FE* ±1% do sensor

IEC 61000-4-30

Medição de Tensão

50 a 500 Vac

Frequência

±0,01 Hz

IEC 61000-4-30

Medição de Corrente

10 A, 20 A, 200 A, 1.000 A, 3.000 A*

Potências e Demandas

±0,5% ±1% do sensor de corrente

NBR 14520

Memória de massa

512MB

Fator de Potência

±0,5% ±1% do sensor de corrente

NBR 14520

Indicação da sequência de fase

Sim

Energias

±1%

NBR 14520

Frequência

50 ou 60 Hz

Harmônicos e THD

±5%

IEC 61000-4-7

Entradas

3 tensões e 4** correntes

Inter-harmônicos e TID ±5%

IEC 61000-4-7

Amostragem

256 amostras por ciclo

Flutuação de tensão

IEC 61000-4-15

Conversor A/D

24 bits com conversão simultânea dos canais

IEC 61000-4-30

Ligações

Monofásico, Bifásico, Bifásico com Neutro, Estrela,
Delta a 3 fios e Delta a 4 fios ("High Leg")

±1% do sensor de corrente

±5%

Desequilíbrio de tensão ±0,3%

*VL = Valor lido FE = Fundo de escala

*Especificar na hora da compra
**Especificar na hora da compra o modelo com sensor para corrente de neutro

PowerMANAGER

Otimização do tempo de
comissionamento do equipamento
Auxílio na análise de dados
Geração de relatórios
Acesso remoto

51 3382.2300 www.ims.ind.br

