Ferramentas de Qualidade de Energia
para aplicações
industriais e comerciais.
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Ferramentas de detecção de problemas

Introdução à qualidade de energia

Os custos de uma fraca qualidade
de energia

O que é a qualidade de energia?
Qual a ﬁabilidade com que os seus
sistemas operam as respectivas
cargas? É essa a essência da qualidade de energia. As perturbações na
energia podem envolver tensão, corrente ou frequência e manifestam-se
normalmente em subidas e descidas,
distorção harmónica, desequilíbrio,
intermitência e sinais transitórios.
Estes problemas podem ter origem
no seu próprio sistema de energia ou
no serviço público. As perturbações
de energia medem-se em termos de
magnitude e duração e podem durar
microssegundos ou implicar falhas de
horas ou períodos mais prolongados.

O crescente custo da energia eléctrica
está a obrigar as indústrias a utilizar
a energia com a máxima eﬁciência
possível. As ferramentas de medição de
potência e consumos de energia da Fluke
são cruciais para o controlo desses custos. O método tradicional para a redução
do consumo energético é a monitorização
e a localização. Ao determinar quando e
onde a energia está a ser utilizada, este
método permite descobrir se a energia
está a ser utilizada de forma eﬁciente ou
não. Um exemplo disto é a comparação
dos perﬁs de ocupação de edifícios com
os respectivos perﬁs de consumo de
energia. Questões como garantir que a
iluminação e os sistemas de aquecimento
não estão em funcionamento quando um
edifício está desocupado podem gerar
poupanças signiﬁcativas. Como exemplos de desperdício de energia podemos
referir a alimentação de maquinaria e
unidades fabris quando a produção está
parada ou deixar equipamentos em modo
de espera durante longos períodos de
tempo. As capacidades de registo de valores de potência e consumo de energia
das ferramentas de Qualidade de Energia
da Fluke permitem que o utilizador monitorize e localize e utilização de energia
a ﬁm de identiﬁcar oportunidades de
poupança.
Outra forma de determinar se o equipamento eléctrico está a funcionar com
eﬁciência passa pela identiﬁcação de
eventuais problemas de qualidade de
energia. Uma fraca qualidade de potência
torna-se dispendiosa. Em primeiro lugar,
aumenta os seus custos de energia, tanto
pelo consumo excessivo como pelas penalizações a que a sua instalação possa
ﬁcar sujeita por ter um factor de potência
fraco ou picos de consumo elevados.
Uma baixa qualidade de energia
também afecta o equipamento, fazendo aumentar os custos de manutenção
e reparações. As avarias e os danos
prematuros em equipamento provocados
por problemas de energia causam não
só a despesa da substituição do próprio
equipamento, mas também os custos associados à mão-de-obra nos diagnósticos
e nas reparações.
Quando o equipamento não está a
funcionar devido a paragem forçada, a
produtividade baixa e a consistência do
processo sofre ou falha, o que conduz a
desperdícios na produção. As ferramentas de Qualidade de Energia da Fluke
fornecem os meios para a descoberta
das fontes e da dimensão dos problemas
de qualidade de energia, permitindo

a identiﬁcação e o aproveitamento das
oportunidades de poupança. Os Analisadores de Qualidade de Energia Fluke
430 Série II melhoram ainda mais estas
capacidades ao quantiﬁcarem o custo real
da energia desperdiçada devido a uma
baixa qualidade de energia e, em última
análise, pouparem dinheiro nas facturas
de electricidade e das paragens forçadas.

Como saber se tem problemas
relacionados com a qualidade de
energia?
Os sintomas são fáceis de reconhecer:
luzes intermitentes, cortes de energia,
disparo frequente dos disjuntores, PLCs
e variadores de velocidade. Os equipamentos como motores e transformadores
aquecem demasiado ou emitem ruído
anormal. Alguns problemas são mais
subtis, como um fraco desempenho do
computador, conduzindo a bloqueios e
perda de dados. Todos estes problemas
fazem aumentar as despesas e diminuir a
eﬁciência da instalação.

Qual é a origem dos problemas de
qualidade de energia?
Poderá não ter a percepção de que mais
de 80 por cento de todos os problemas
relacionados com a qualidade de energia
têm origem na sua instalação.
Arranque e encerramento de equipamento de grandes dimensões, ligações
eléctricas e de terra incorrectas e circuitos
sobrecarregados ou harmónicos são
apenas alguns dos problemas. Menos
de 20% dos problemas de energia têm
origem no sistema de distribuição e
transmissão dos serviços públicos. Os
relâmpagos, as falhas de equipamento,
os acidentes e as condições meteorológicas são tudo factores que afectam o
serviço público. As empresas vizinhas e o
funcionamento normal dos equipamentos
do fornecedor de electricidade
também podem afectar a qualidade da
energia que é fornecida à sua instalação.

Opte por uma atitude pró-activa
Tem a capacidade de melhorar a qualidade de energia. A sua principal defesa
consiste na inspecção regular e frequente
da sua instalação com boas práticas de
manutenção, utilizando o equipamento de
inspecção adequado. É aqui que a Fluke
pode ajudar.

Soluções prontas a usar para
optimização energética e qualidade
de energia

As ferramentas da Fluke irão ajudá-lo a detectar problemas e a registar
e analisar parâmetros de qualidade
e consumo de energia com rapidez e
conﬁança.
• Obter informações detalhadas
• Localizar uma variedade de fontes de
perturbação
• Diagnosticar problemas correctamente
• Evitar problemas

Cada ferramenta de optimização energética e qualidade de energia da Fluke
é uma solução em si mesma, com uma
interface de utilizador intuitiva que
simpliﬁca o acesso às funções avançadas. Cada ferramenta inclui software
ﬂexível e poderoso, sem custos adicionais.

Ferramentas de detecção de problemas

A Fluke oferece uma gama completa de
ferramentas de resolução de problemas
e registadores de energia e consumo
de energia que abrangem uma grande
variedade de aplicações de qualidade
de energia. Mas como se determina
qual é a ferramenta adequada para
determinado trabalho? Utilize o guia
de consulta rápida apresentado abaixo
para identiﬁcar a ferramenta adequada
para um problema especíﬁco.
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Porquê utilizar
um?

Estes instrumentos incluem um display
actualizado em tempo real que é útil
quando é necessário ver imediatamente
as informações de diagnóstico.

Os registadores são ferramentas básicas
que permitem criar perﬁs de consumo
de energia para utilizar no método de
monitorização e localização. Também é
possível utilizar um registador de qualidade de energia para validar a qualidade da tensão e procurar tendências
gerais na qualidade da energia.

Muitos dos problemas não podem ser detectados imediatamente, especialmente
os problemas provocados pela interacção
entre diferentes cargas. Utilize estes
equipamentos para registar informações
detalhadas de corrente e tensão ao longo
do tempo, a ﬁm de diagnosticar e resolver os problemas da melhor forma.

Quando?

Quando existir um problema recorrente
(como o sobreaquecimento de
transformadores e motores e disparo
repetido dos disjuntores).

Quando necessitar de conhecer a
carga de um sistema ou compreender
a qualidade geral do serviço.

Quando os problemas forem causados
por perturbações de tensão intermitentes ou sinais transitórios rápidos.

Quem?

Electricista ou engenheiro
electrotécnico no local

Especialista de qualidade de energia,
electricista ou engenheiro electrotécnico no local, técnicos de
instalações e empreiteiros de
electricidade industrial, instaladores
de equipamento

Engenheiro de I&D, gestor da instalação, gestor da fábrica, electricista

Aplicações em edifícios industriais e comerciais

A Detecção avançada de
problemas e manutenção
preventiva
Reconhecer, identiﬁcar e resolver problemas de qualidade de energia é cada vez
mais importante para as empresas, pelo
que construir este conhecimento essencial ajuda a alcançar um novo nível de
eﬁciência. Pode contar com a Fluke para
obter o conhecimento e as ferramentas
comprovadas de que necessita.

Conte com a Fluke para o ajudar
a encontrar, resolver e prevenir
problemas de qualidade de energia
Quando tiver de identiﬁcar e resolver
problemas eléctricos rapidamente, a
Fluke proporciona-lhe a ferramenta certa
para o trabalho.
• Está a iniciar-se na optimização
energética e na qualidade de energia? A Fluke disponibiliza ferramentas
intuitivas e seguras para a detecção
de problemas, com seminários online
e notas de aplicação que o ajudarão a
começar.
• Proﬁssional experiente? A Fluke possui os produtos avançados e os estudos
de casos de indústria adequados para
os seus problemas mais prementes.

Nestas aplicações, um membro da
equipa de manutenção da instalação
responde a avarias que poderão provocar um período de inactividade.
Quando a instalação não está a
produzir, não está a gerar rendimento havendo, por essa razão, uma
urgência extrema em identiﬁcar estes
problemas para que o funcionamento possa ser restabelecido o mais
rapidamente possível. Com o equipamento parado, o técnico de manutenção quer ver as informações sobre
o problema directamente no display
do equipamento – e não registá-las e
analisar os dados posteriormente com
um PC.
Estes são alguns dos sintomas:
• Sobreaquecimento dos
transformadores
• Sobreaquecimento dos motores
• Redução da vida útil dos motores e
dos transformadores
• Problemas no sistema de controlo
(disparos nos PLC)
• Disparo frequente dos disjuntores

B Estudos de cargas
Antes da instalação de novos equipamentos ou de grandes alterações na
distribuição, são conduzidos estudos de cargas para determinar se o
sistema possui capacidade eléctrica
suﬁciente para suportar as cargas
propostas.
Estes são os três grupos de pessoas
que podem conduzir estudos de
cargas:
• Empreiteiros de electricidade —
quando contratados para instalar
novo equipamento.
• A equipa de manutenção — se
estiverem a instalar equipamento.
• Os serviços púbicos — quando é
construída uma nova instalação
e há necessidade de determinar
as especiﬁcações dos transformadores e outros equipamentos que
serão necessários para satisfazer
os requisitos energéticos.
Nos EUA, a regulamentação NEC
220.87 deﬁne a forma correcta de
efectuar um estudo de cargas para
obter uma aprovação eléctrica.

C Estudos energéticos
O objectivo de um estudo energético é a
redução do consumo de electricidade.
Com a simples monitorização e localização, é possível descobrir oportunidades
de poupança através da comparação de
perﬁs de utilização de energia diários e
semanais com as actividades das instalações. A monitorização e a localização
também permitem alcançar reduções das
cargas em situações de pico de consumo
e reduções nas penalizações causadas por
mau factor de potência.
O estudo energético é efectuado durante
um período de tempo que capte um perﬁl
de energia representativo da empresa em
questão. Poderá ser um dia, uma semana ou um mês, dependendo do tipo de
indústria. A instalação utiliza os resultados
do estudo para recomendar melhorias no
consumo de energia, como a instalação
de equipamento altamente eﬁciente ou
correcção do factor de potência. O teste
será novamente repetido para validar o
benefício das alterações.
Transformador
A nova capacidade
de Medição Energética
Uniﬁcada (UPM - Uniﬁed
Power Measurement)
das ferramentas da
Fluke também consegue
descobrir desperdícios
de energia causados por
problemas de qualidade
de energia especíﬁcos,
como harmónicos e
desequilíbrios. A UPM
detalha especiﬁcamente
a energia desperdiçada
devido à presença
destes
problemas de
qualidade de
energia.
Através
da redução dos
harmónicos e dos
Subestação eléctrica
desequilíbrios, é
possível
reduzir o
consumo
total de
energia.

D Qualidade da tensão
Os clientes esperam que o serviços
públicos forneçam uma tensão que
cumpra o nível mínimo de qualidade
para que as suas instalações funcionem
sem problemas. Quando um cliente se
depara com um problema de qualidade
da tensão, costuma assumir que o serviço público está a falhar. Para determinar
a causa do problema, o cliente ou o serviço público utilizarão uma ferramenta
para validar a qualidade da tensão na
entrada de serviço. A Europa estabeleceu uma norma para a qualidade de
tensão: EN-50160. Esta norma também é aplicada em muitos países fora
da Europa. Se for determinado que a
causa do problema não está no serviço
público, o passo seguinte consiste em
testar a qualidade da tensão no interior
da instalação e nas cargas.
Estes são alguns sintomas de
problemas de qualidade de tensão:
• Luzes intermitentes
• Disparos/reinicializações
• Activação/desactivação de UPS

Motores
Entrada
de serviço

E Análise intermitente e a longo
prazo

Comutador principal

Tomadas

Iluminação

Entrada
de serviço

Transformador

Muitas das vezes, o problema não pode
ser identiﬁcado imediatamente. A causa
pode estar na interacção entre as diferentes cargas do sistema de potência.
Neste caso, um instrumento que possa
registar informações relativas à tensão
e à corrente ao longo do tempo ajuda o
utilizador a diagnosticar mais facilmente a perturbação. Estes testes utilizam
frequentemente uma série de equipamentos, registando simultaneamente
em vários locais para detectar a causa
da perturbação. Os testes podem durar
meses enquanto o pessoal aguarda pela
ocorrência do sintoma para que possam
relacioná-lo com o evento especíﬁco
que causou o problema.
Estes são alguns dos sintomas:
• Perturbações de tensão intermitente
• Sinais transitórios rápidos

Ferramentas de detecção de problemas

Registadores

Pinça de Medição de Qualidade de Energia Fluke 345

Analisador de Qualidade de
Energia Fluke 43B

Analisadores de Energia e
Qualidade de Energia Trifásica Fluke 430 Série II

Fluke VR1710
Qualidade de Energia
Fluke VR1710

Monitorização das cargas electrónicas.
Ao combinar um analisador de
energia, um registador de qualidade
de energia e uma pinça de corrente,
a Fluke 345 é ideal para colocar em
serviço e monitorizar cargas electrónicas.

Controle os problemas de energia.
Faça a manutenção dos sistemas de
alimentação, resolva problemas de
energia e diagnostique falhas com
uma ferramenta de mão robusta. O
Fluke 43B combina as capacidades
mais úteis de um analisador de qualidade de energia, de um multímetro e
de um osciloscópio.

Determinas as causas dos problemas de qualidade de energia e
converta as perdas de energia em
dinheiro.
Os novos analisadores 430 Série II
oferecem o que há de melhor em
análise qualidade de energia e são
os primeiros a ter capacidade de
quantiﬁcar ﬁnanceiramente as perdas
causadas por problemas de qualidade
de energia. Utilizar para:

Um simples registador de tensão
que detecta o que está a acontecer
em tomadas monofásicas.
Quer se trate de ligações soltas ou
sinais transitórios causados pela ligação de equipamento ou relâmpagos, o
VR1710 irá encontrar o problema. Os
parâmetros de qualidade de energia,
incluindo média de rms, sinais transitórios, intermitências e harmónicos
até ao 32 º são registados usando um
período médio seleccionado pelo utilizador entre um segundo e 20 minutos.

• Instale e resolva problemas
em variadores de velocidade e
sistemas UPS
Meça com precisão os principais
parâmetros de qualidade de energia. Um ﬁltro passa-baixo remove o
ruído de alta frequência.
• Descubra problemas de
harmónicos que daniﬁcam e
perturbam equipamentos
Analise o espectro de harmónicos
graﬁcamente num display brilhante
e a cores ou digitalmente.
• Meça corrente de arranque para
resolver os disparos frequentes
dos disjuntores entre 3 e 300
segundos.
• Veriﬁque a capacidade do sistema
com estudos de cargas, antes de
adicionar mais cargas.
• Meça correntes DC até 2000 A
sem ter de abrir circuitos
O design da pinça amperimétrica
com efeito de Hall torna isso possível.
• Analise tendências ou resolva
problemas intermitentes com
a monitorização da qualidade da
energia a longo prazo. Monitorize
durante minutos ou meses, incluindo harmónicos, graças à grande
capacidade de memória interna.
• Mede o equilíbrio das cargas
trifásicas.
• Classiﬁcação de segurança 600
V CAT IV para utilizar na entrada de
serviço.
• Inclui software PowerLog
para gerar relatórios e ver gráﬁcos.

• Combina as capacidades mais
úteis de um analisador de qualidade de energia, de um multímetro e
de um osciloscópio.
• Determina tendências de tensão,
corrente, frequência e harmónicos
de potência.
• Capta quedas de tensão, efeitos
transitórios e corrente de arranque.
• Acompanha problemas intermitentes e o desempenho do
sistema de alimentação com
funções de monitorização. Regista
dois parâmetros seleccionáveis até
16 dias.
• Calcula potência trifásica em
cargas equilibradas a partir de uma
medição monofásica.
• Mede resistência, quebra de
tensão de díodos, continuidade e
capacidade.
• 6,5 horas de funcionamento com
a nova bateria NiMH.
• Inclui o software FlukeView®
para registo de leituras ao longo do
tempo, incluindo um perﬁl
completo de harmónicos até ao 51 º
harmónico.

• Detecção de problemas em
campo diagnostique rapidamente
problemas no ecrã para restabelecer o funcionamento.
• Gestão de perdas de energia
Meça e quantiﬁque causas especíﬁcas de perdas de energia para
permitir um simples cálculo do
retorno do investimento em equipamento de redução de harmónicos e
desequilíbrios.
• Eﬁciência de conversores de
potência Meça simultaneamente a potência de entrada AC e a
potência de saída DC de sistemas
electrónicos de controlo de potência.
• Capte dados RMS rápidos e veja
meios-ciclos e formas de onda para
caracterizar a dinâmica de sistemas
eléctricos.
• Manutenção preventiva detecte e
previna problemas de qualidade de
energia antes de darem origem a
um período de inactividade.
• Conformidade da qualidade de
serviço valide a qualidade da
energia na entrada de serviço.
• Análise a longo prazo
Detecte problemas intermitentes
difíceis de encontrar.
• Estudos de cargas
Veriﬁque a capacidade do sistema
eléctrico antes de adicionar cargas.
Testes de cargas dinâmicas
Capte valores instantâneos para ver
o efeito das transferências de carga
nos geradoras e nos sistemas UPS.

• Gravação fácil e rápida de
tendências de tensão, quedas de
tensão e qualidade de energia
Detecte facilmente a causa de
problemas de tensão monofásica.
• Registo contínuo de todos os
valores, sem falhas
Poupe tempo de teste ao obter toda
a informação com um único instrumento que regista tanto eventos
como tensão.
• Valores RMS mín., máx. e médios (1/4 ciclo) com marcação
de tempo Veja rapidamente o que
aconteceu e quando.
• Inclui software PowerLog para
transferir rapidamente, análise
e relatórios automáticos – Poupe
tempo com a geração automática
de relatórios de qualidade de energia e modelos predeﬁnidos.

Registadores

Registador de Energia
Trifásico Fluke 1735

Registadores de Qualidade
de Energia Trifásicos Fluke
Série 1740 Memobox

Registador de Qualidade
de Energia Trifásico Fluke
1750

Registador de Qualidade
de Energia Trifásico Fluke
1760 RegistadorTopas

Estude o consumo de energia
e as cargas.
Para electricistas ou técnicos que
necessitam de um registo de qualidade de energia básico. Conﬁguração
em segundos. Monitorize e registe a
maioria dos parâmetros de energia
até 45 dias.

Fácil registo de qualidade de
energia.
A medição de potência para o quotidiano dos técnicos que necessitam
de detectar e analisar problemas de
qualidade de energia. Regista até 500
parâmetros energéticos em simultâneo durante um período máximo
de 85 dias para permitir descobrir
problemas de qualidade de energia
intermitentes e difíceis de encontrar.

A medição sem limiares predeﬁnidos garante que nunca perderá um
evento.
Capte sempre todas as medições,
todos os eventos, em todos os ciclos.
O Fluke 1750 fá-lo automaticamente.
As excelentes resolução e precisão
permitem uma visualização total do
seu sistema de distribuição.

Conformidade com a Classe A para
os seus testes de qualidade de
energia mais exigentes.
Para análise avançada da qualidade
de energia e teste de conformidade
consistente de sistemas industriais de
distribuição de energia. O Fluke 1760
foi concebido para redes de média e
baixa tensão.

• Análise a longo prazo
Descubra problemas intermitentes
e difíceis de encontrar.
• Estudos de qualidade de energia
Quantiﬁque a qualidade da energia
em toda a instalação, documentando os resultados com relatórios
proﬁssionais.
• Conformidade da qualidade de
serviço
Valide a qualidade de energia na
entrada de serviço.
• Monitorização portátil Monitorize
o equipamento crítico para captar
eventos de qualidade de energia e
correlacioná-los com as avarias dos
equipamentos.
• Conﬁguração rápida e ﬁável
A interface do tablet sem ﬁos com
Android oferece uma janela para o
que o instrumento está a registar,
mesmo nos locais mais difíceis.
• Conﬁguração sem limiares predeﬁnidos
Aplique limiares após a recolha dos
dados.
• Pronto a utilizar
Instala-se em minutos com sondas
de corrente auto-identiﬁcadas e
ligações simples às condições de
tensão.
• Inclui software para PC intuitivo
Análises fáceis e relatórios dos
dados com o software Fluke Power
Analyze V2.1 capaz de geração
automática de relatórios.

• Análise detalhada de
perturbações
Efectue análises de sinais
transientes rápidos e descubra a
causa principal das avarias nos
equipamentos, para os minimizar
e para adoptar uma manutenção
preventiva. Capte até os impulsos
mais curtos, como relâmpagos.
• Totalmente em conformidade
com a norma IEC 61000-4-30
Classe A
Oferece veriﬁcação indiscutível da
qualidade de energia na entrada
de serviço.
• Correlação de eventos em vários
locais
Utilize a sincronização de tempo
por GPS para detectar rapidamente
onde ocorreu originalmente uma
falha, seja no interior ou no exterior
da instalação.
• Separação galvânica e acoplamento DC
Realize medições completas em
sistemas de energia distintos. Por
exemplo, pode detectar problemas
em sistemas de UPS registando em
simultâneo a tensão da bateria e a
saída de corrente.
• Qualidade de energia e estudos
de carga de potência
Avalie o padrão da qualidade de
energia para validar a compatibilidade com sistemas críticos antas
da respectiva instalação. Veriﬁcar
a capacidade do sistema eléctrico
antes de adicionar cargas.
• Inclui software abrangente
O software Fluke Power Analyze
V2.1 oferece diagramas de tendências para análise de causas, resumos
estatísticos, criação de relatórios e
monitorização de dados em tempo
real no modo online.

• Estudos de cargas
Veriﬁque a capacidade do sistema
eléctrico antes de adicionar cargas.
• Avaliações energéticas
Quantiﬁque o consumo de energia
antes e depois dos melhoramentos
para justiﬁcar os dispositivos de
poupança de energia.
• Estudos harmónicos
Capte os perﬁs de energia para
permitir acções de optimização
energética.
• Melhore a ﬁabilidade ao captar
eventos de tensão
Monitorize subidas e descidas em
comutações de cargas que causam
reinicializações injustiﬁcadas ou
disparos frequentes de disjuntores.
• Inclui o software Fluke Power
Log
Crie relatórios e visualize gráﬁcos.

• Descubra as causas das avarias
em equipamentos.
• Veriﬁque a qualidade de energia
na entrada de serviço.
• Estabeleça um padrão base de
qualidade de energia e veriﬁque
a compatibilidade com sistemas
críticos antes de instalar novos
equipamentos.
• Estudos de cargas
Veriﬁque a capacidade do sistema
antes de adicionar cargas.
• Avaliações energéticas
Quantiﬁque o consumo de energia,
o factor de potência e a qualidade
geral da energia antes e depois
dos melhoramentos, para validar o
desempenho.
• Instalação no interior da caixa
de distribuição
É compacto e a caixa totalmente
isolada e os acessórios cabem
facilmente em espaços pequenos,
junto aos barramentos sob tensão.
• Inclui o software PQ Log
Analisa tendências rapidamente,
cria resumos estatísticos e gráﬁcos e
tabelas detalhados.

Aplicações recomendadas
Aplicações

Ferramentas de detecção
de problemas

Detecção avançada de avarias
e manutenção
preventiva

345

43B

430 II

1710

•

•

•

•

Estudos de cargas
Estudos energéticos
Qualidade da
tensão

•

•

•

•

Conversão de
energia em valor
ﬁnanceiro

•

•

Trifásica

Pinças de corrente AC i5sPQ3 de 5 A, conjunto de 3

Monofásica

1750

1760

•

•

•

Monofásica

1740

•

Análise
intermitente/a
longo prazo

Monofásica

1735

Registadores

•

•

i430 Thin Flex, conjunto
de 4

Registadores

Trifásica

•

•

•

•

•

•

•

Trifásica

Trifásica

Trifásica

Módulo de Sincronização de
Tempo GPS430-II
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