Ferramentas de Qualidade de Energia
para aplicações
comerciais e industriais.

Gravadores

Registradores

Solucionadores de problemas

Visão geral da qualidade da energia

Os custos da energia com
qualidade ruim
O que é qualidade da energia?

Qual a confiabilidade dos seus sistemas
para operar com suas cargas? Essa é
a essência da qualidade da energia.
Distúrbios de energia podem envolver
tensão, corrente ou frequência e,
normalmente, se manifestam como
quedas, ondulações, distorção harmônica,
desequilíbrio, tremulações e transientes.
Estes problemas podem se originar
no próprio sistema de alimentação ou
na concessionária de serviço público.
Definidos em termos de magnitude e
duração, os distúrbios de energia podem
durar microssegundos ou envolver
quedas durante horas ou até mais.

O crescente custo da energia elétrica
está levando as indústrias a usarem a
energia da forma mais eficiente possível.
As ferramentas de medição de energia e
potência da Fluke são componentes vitais
para obter o controle destes custos. A maneira tradicional de reduzir o consumo de
energia é o monitoramento e o direcionamento (M & T), que determinam quando e
onde a energia está sendo usada e, assim,
descobrem se essa energia está ou não
sendo usada de forma eficaz. Exemplos
disto incluem a comparação da ocupação do edifício com os perfis de energia.
Coisas simples, como garantir que os sistemas de aquecimento e iluminação não
estejam funcionando quando um edifício
está desocupado, podem apresentar uma
economia significativa. Outros exemplos
de desperdício de energia incluem a alimentação de máquinas e plantas sem que
ocorra produção e deixar o equipamento
em modo de espera por longos períodos
de tempo. As capacidades de registro de
energia e potência das ferramentas de
Qualidade de energia da Fluke permitem
ao usuário monitorar e direcionar o uso de
energia para identificar essas oportunidades de economia.
Outra maneira de determinar se os
equipamentos elétricos estão funcionando
ou não de forma eficiente é identificando
problemas potenciais de qualidade de
energia. A energia com baixa qualidade
é cara. Em primeiro lugar, ela eleva os
custos de energia, tanto devido ao uso de
energia em excesso como em penalidades que a sua concessionária de serviços
públicos pode impor pelo fator de potência
baixa ou altas demandas de pico.
A baixa qualidade de energia também
cobra custos dos equipamentos, aumentando o custo de manutenção e reparos.
Falhas prematuras do equipamento ou
danos causados por problemas de energia
resultam não apenas na despesa de substituir o equipamento em si, mas também
em custos de trabalho associados ao
diagnóstico e reparo.
Quando o equipamento não está funcionando devido ao tempo de inatividade
não programado, ocorre queda da produtividade e a consistência do processo
sofre ou falha, o que leva a desperdício
de produto. As ferramentas de Qualidade
de energia da Fluke fornecem os meios
para descobrir a origem e a magnitude
dos problemas de qualidade de energia,
permitindo que as oportunidades para
economizar sejam identificadas e aproveitadas. Levando esses recursos um pouco

mais adiante, os Analisadores de energia e
de qualidade de potência Fluke 430 Série
II quantificam o custo real fiscal de energia
desperdiçada devido à baixa qualidade da
energia, em última análise, poupando dinheiro na sua conta de energia e evitando
os efeitos de paradas não planejadas.

Como você sabe que tem problemas com a qualidade da energia?

É possível reconhecer os sintomas com
facilidade: luzes piscando, queda de
energia, obstrução de disjuntores, PLCs e
unidades de velocidade variável. Equipamentos como motores e transformadores aquecerão e farão barulhos. Alguns
problemas são mais sutis, tais como o desempenho ruim do computador, causando
travamentos e perda de dados. Todos
esses problemas elevam as suas contas de
energia e reduzem a eficiência.

Quais são as origens dos problemas de qualidade de energia?

Você pode não perceber que mais de
80 por cento de todos os problemas de
qualidade de energia se originam dentro
de suas instalações.
Equipamentos de grande porte ligando e desligando, fiação e aterramento
inadequados e circuitos sobrecarregados
ou harmônicos são apenas alguns dos
culpados. Menos de 20 por cento dos
problemas de energia se originam com
o sistema de transmissão e distribuição
da concessionária de serviço público.
Raios, falha de equipamento, acidentes e
condições meteorológicas afetam negativamente a concessionária de serviço público. Empresas próximas e a operação
normal de equipamentos da concessionária de serviço público também podem
afetam a qualidade da energia fornecida
à sua instalação.

Tenha uma abordagem pró-ativa
Você tem a capacidade para melhorar
a qualidade da energia. Sua primeira
linha de defesa é a inspeção regular
e frequente de suas instalações com
boas práticas de manutenção, usando o
equipamento de inspeção correto. É aí
que a Fluke pode ajudar.

Soluções dinâmicas para otimização
e qualidade da energia

As ferramentas da Fluke vão ajudá-lo a
solucionar problemas, registrar e analisar
a qualidade da energia e os parâmetros
de energia com rapidez e confiança.
• Obtenha informações detalhadas
• Localize as diversas fontes de distúrbios
• Diagnostique corretamente os problemas
• Evite problemas

Todas as ferramentas de otimização
e qualidade da energia da Fluke são
soluções que começam com uma
interface de usuário intuitiva, facilitando
o acesso a funções avançadas. O software
flexível e poderoso é incluído em cada
ferramenta, sem nenhum custo extra.

Solucionadores de
problemas

A Fluke oferece uma ampla linha de
soluções de problemas, gravadores e
registradores de energia e potência para
lidar com uma grande variedade de
aplicações de qualidade de energia. Mas
como você vai saber qual a ferramenta
correta para cada tipo de serviço? Use
o guia de referência rápida abaixo para
identificar a ferramenta certa para os
problemas que você está enfrentando.

Registradores

Gravadores

Por que
usar um?

Estes instrumentos incluem uma exibição
em tempo real, quando é necessário o
acesso imediato às informações de diagnóstico.

Os registradores são as ferramentas básicas para a criação de perfis de consumo de energia, utilizados no monitoramento e direcionamento. Você também
pode usar um registrador de qualidade
de energia para validar a qualidade de
tensão e procurar tendências gerais na
qualidade de energia.

Muitos problemas não podem ser encontrados imediatamente, especialmente
aqueles causados por cargas diferentes
em interação. Utilize estes instrumentos
para gravar informações detalhadas de
tensão e corrente ao longo do tempo
para que você possa diagnosticar melhor
e resolver os problemas.

Quando?

Sempre que existir um problema recorrente (como o superaquecimento de
transformadores e motores e obstrução
de disjuntores).

Quando você precisa saber a carga em
um sistema ou entende a qualidade
geral do serviço.

Quando distúrbios intermitentes de
tensão ou transientes de alta velocidade
causam problemas.

Quem?

Eletricista ou técnico em elétrica no local

Especialista em qualidade de energia,
eletricista ou técnico em elétrica no
local, engenheiros técnicos em instalações e empreiteiros do setor elétrico de
alta-tensão, encarregados

Engenheiro de P&D, Gerente de instalação, Gerente de planta, Eletricista

Aplicações em edifícios comerciais e industriais

A A linha de frente para
solução de problemas e
manutenção preditiva
Reconhecer, identificar e resolver problemas
de qualidade de energia é cada vez mais
importante para as empresas, então obter
este conhecimento essencial vai ajudá-lo a
chegar ao próximo nível. Você pode contar
com a Fluke para proporcionar a você a
compreensão e as ferramentas comprovadas
que precisa.

Conte com a Fluke para ajudar
a encontrar, corrigir e prevenir
problemas de qualidade de energia

Quando você precisa identificar e resolver
rapidamente os seus problemas elétricos,
a Fluke tem a ferramenta para o trabalho.
• Você é novo na otimização e qualidade
de energia? A Fluke oferece ferramentas
intuitivas e seguras para solução de
problemas com seminários on-line e
notas de aplicação para ajudar você a
começar.
• Ou um veterano? A Fluke tem os mais
avançados produtos e estudos de caso da
indústria para corresponder com os seus
problemas mais exigentes.

Nestas aplicações, um membro da
equipe de manutenção da instalação
atende as falhas que podem resultar
em tempo de inatividade.
Quando a instalação fica parada,
não gera receita, então há extrema
urgência em identificar os problemas
para que as operações possam ser
restauradas o mais rápido possível.
Com o equipamento desativado, o
técnico de manutenção deseja ver
informações sobre o problema direto
na tela da ferramenta, em vez de
gravá-los e analisar os dados mais
tarde com um PC.
Os sintomas incluem:
• Superaquecimento de
transformadores
• Superaquecimento de motores
• Redução na vida útil de motores e
transformadores
• Problemas em sistemas de controle
(Obstrução PLC)
• Obstrução de disjuntores

B Estudo de cargas

Antes da instalação de novos
equipamentos ou grandes alterações
na distribuição, estudos de carga
são realizados para determinar se
o sistema tem capacidade elétrica
suficiente para lidar com as cargas
propostas.
Os três grupos que podem realizar
um estudo de carga incluem:
• Empreiteiras do setor elétrico—que
foram contratadas para instalar um
novo equipamento.
• A equipe de manutenção—caso
estejam instalando um equipamento.
• A concessionária de serviços
públicos—quando uma nova
instalação estiver em construção e
houver a necessidade de determinar
quais transformadores e outros
equipamentos serão necessários
para atender às necessidades de
energia.
Nos EUA, a regulamentação NEC
220.87 define a maneira correta de
realizar um estudo de carga, a fim de
obter uma licença elétrica.

C Inspeções de energia

O objetivo de uma inspeção de energia
é reduzir o consumo de energia elétrica.
Os simples monitoramento e direcionamento podem descobrir oportunidades de economia pela comparação
de perfis de uso diário e semanal de
energia com as atividades da instalação. O monitoramento e direcionamento
também pode identificar reduções nas
cargas de pico de demanda e nas penalidades por fator de potência.
Uma inspeção de energia é efetuada
em qualquer período de tempo
que capture um perfil de energia
representativo da empresa em questão.
Isto poderia ser um dia, uma semana
ou um mês, dependendo da indústria.
A instalação usa os resultados da
inspeção para orientar melhorias no
consumo de energia, como a instalação
de equipamentos de alta eficiência
ou corrigir o fator de potência. O teste
deverá ser repetido para validar o
benefício das mudanças.
A nova capacidade UPM
(Unified Power Measurement - medição de potência unificada) da Fluke Transformador
também pode descobrir
o desperdício de energia
devido a problemas específico de qualidade de
energia, como harmônicos
e desequilíbrio. A UPM
detalha especificamente
a energia desperdiçada
devido a presença destes
problemas de qualidade
de energia. Ao reduzir os
harmônicos ou desequilíbrios, você pode reduzir
a quantidade geral de
energia utilizada.

Subestação de Energia

D Qualidade da tensão

Os clientes esperam que suas
concessionárias de serviços públicos
forneçam uma tensão que atenda a um
nível mínimo de qualidade para permitir
que as suas instalações funcionem sem
problemas. Quando um cliente experimenta
um problema de qualidade de tensão,
muitas vezes ele assume que a culpa é
da concessionária de serviços públicos,
então o cliente ou a concessionária de
serviços públicos usará uma ferramenta
para validar a qualidade da tensão na
entrada da rede elétrica. Na Europa foi
estabelecido um padrão para qualidade
de energia: EN 50160. Muitos países fora
da Europa também aceitam este padrão.
Se a concessionária de serviços públicos
for descartada como fonte do problema,
o próximo passo é a realização de testes
de qualidade de tensão no interior das
instalações e na carga.
Sintomas de problemas de qualidade
de tensão incluem:
• Luzes piscando
• Queda/reinicialização de disjuntor
• Ciclagem de UPS

PLC

Edifício industrial

Motores
Entrada de
Serviço

E Análise intermitente e de longo
prazo

Distribuidora Principal

Soquetes

Iluminação

Os sintomas incluem:
• Distúrbios intermitentes na tensão
• Transientes de alta velocidade

Entrada de
Serviço

Transformador

Pode ser que, muitas vezes, o problema
não seja identificado imediatamente.
Pode ser a interação de diferentes
cargas no sistema de alimentação esteja
causando o problema. Neste caso, um
instrumento que pode gravar informações
de tensão e corrente ao longo do
tempo ajuda o usuário a diagnosticar
o distúrbio com maior facilidade. Estes
testes usam frequentemente uma série
de instrumentos, gravando em vários
locais simultaneamente para identificar a
causa raiz do distúrbio. Os testes podem
durar meses enquanto o pessoal espera
o sintoma ocorrer para que eles possam
relacioná-los com o evento específico que
causou o problema.

Edifício comercial/industrial

Registradores

Solucionadores de problemas

Medidor de grampo de
qualidade da energia
Fluke 345

Analisador de qualidade
da energia
Fluke 43B

Analisadores de energia
trifásica e de qualidade de
potência Fluke 430 Série II

Gravador de
qualidade de energia
Fluke VR1710

Monitore cargas eletrônicas.
Combinando um analisador
de potência, um registador de
qualidade de energia e medidor de
grampo, o Fluke 345 é ideal para
comissionamento e monitoramento de
cargas eletrônicas.

Controle os problemas de energia.
Manutenção de sistemas de energia,
solução de problemas de energia e
diagnóstico de falhas de equipamento
com uma ferramenta robusta e
portátil. O Fluke 43B oferece em uma
mesma ferramentas as funções mais
úteis de um analisador de qualidade
de energia, de um multímetro e de um
osciloscópio.

Identifique os problemas de
qualidade de energia e contabilize
a perda de energia.
Os novos Analisadores 430 Série II
oferecem o melhor em análise de
qualidade de energia e apresentam
pela primeira vez a capacidade para
quantificar monetariamente as perdas
causadas por problemas de qualidade
de energia. Usado para:

• Oferece em uma mesma
ferramenta as funções mais úteis
de um analisador de qualidade de
energia, de um multímetro e de um
osciloscópio.
• Tendências de tensão, corrente,
frequência e harmônicos de
energia.
• Captura quedas de tensão,
transientes e corrente de invasão.
• Rastreia problemas
intermitentes e desempenho de
sistema de energia com funções
de monitoramento. Registra dois
parâmetros selecionados por até
16 dias.
• Calcula energia trifásica em
cargas equilibradas com uma
medição monofásica.
• Mede resistência, queda de
tensão de diodo, continuidade e
capacitância.
• 6,5 horas de tempo de operação
com a nova bateria NiMH.
• Inclui o software FlukeView®
para registrar leituras ao longo
do tempo incluindo um perfil
harmônico completo até a 51ª
harmônica.

• Identificação e solução de
problemas na linha de frente
Diagnóstico rápido de problemas
na própria tela permite restabelecer
a operação sem demora.
• Gerenciamento da perde de
energia
Mede e quantifica as causas
específicas de perdas de energia
para permitir o cálculo simples
do retorno do investimento da
mitigação do equipamento por
harmônicos e desequilíbrio.
• Eficiência do inversor de energia
Mede simultaneamente a energia
de entrada CA e a saída de energia
CC para sistemas eletrônicos de
energia.
• Capture dados rápidos de RMS,
exibindo meio-ciclo e formas de
onda para caracterizar a dinâmica
do sistema elétrico.
• Manutenção preditiva Detecta e
evita problemas de qualidade da
energia antes que causem paradas
na operação.
• Conformidade da qualidade do
serviço
Valida a qualidade de energia no
ponto de entrada da rede elétrica.
• Análise de longo prazo
Detecta distúrbios intermitentes
difíceis de localizar.
• Estudos de cargas
Verifica a capacidade do sistema
elétrico antes da aplicação de
cargas.
• Teste de carga dinâmica
Captura valores instantâneos para
verificar o efeito da alteração de
carga nos geradores e sistemas UPS.

Um registrador de tensão simples
para conectar e detectar o que
está acontecendo em tomadas
monofásicas.
Sejam conexões soltas ou transientes
causados por comutação de
equipamentos ou uma queda de
um raio, o VR1710 vai encontrar o
problema. Com este instrumento,
é possível registrar parâmetros de
qualidade de energia como a média
de RMS, transientes, tremulações,
harmônicos até a 32ª em intervalos
médios definidos pelo usuário, desde
3 segundos até 20 minutos.

• Configuração e solução de
problemas de acionadores de
frequência variável e sistemas
UPS
Mede com precisão parâmetros
fundamentais da qualidade de
energia. Um filtro passa-baixo
remove o ruído de alta frequência.
• Detecte problemas com
harmônicos que danificam ou
atrapalham o equipamento
Analise o espectro harmônico
graficamente, com um monitor
medidor de energia claro e
colorido, ou digitalmente.
• Meça a corrente de invasão
para capturar a obstrução do
disjuntor de 3 a 300 segundos.
• Verifique a capacidade do sistema
com estudos de carga, antes de
adicionar cargas.
• Meça a corrente CC até 2000 A
sem interromper o circuito
O design do medidor de grampo de
efeito Hall possibilita isso.
• Analise as tendências ou
capture problemas intermitentes
com o monitoramento de longo
prazo de qualidade de energia.
Monitore por minutos ou meses,
incluindo harmônicos, com grande
capacidade da memória interna.
• Meça cargas equilibradas
trifásicas.
• Classificação de segurança 600
V CAT IV para uso na entrada da
rede elétrica.
• Inclui o software Power Log
para geração de relatórios e
visualização de gráficos.

• Gravação fácil e rápida de
tendência de tensão, perdas e
qualidade da energia
Identifique facilmente a causa raiz
de problemas de tensão monofásica.
• Gravação contínua de todos os
valores sem intervalos
Economize tempo de teste,
recebendo toda a imagem com um
instrumento que registra os eventos
e a tensão.
• Valores Mín., Máx. e Média de
RMS (1/4 de ciclo) com registro
de data e hora
Veja rapidamente o que e quando
aconteceu.
• Inclui o pacote de software
PowerLog para download,
análise e relatório automático
rápido. Poupa tempo ao gerar
automaticamente relatórios de
qualidade da energia com modelos
predefinidos.

Gravadores

Registrador de energia
trifásica
Fluke 1735

Registradores de qualidade
de energia trifásica Fluke
Série 1740 Memobox

Registrador de qualidade
de energia trifásica Fluke
1750

Registrador de qualidade
de energia trifásica
Fluke 1760 Topas

Estude as cargas e o consumo de
energia.
Para técnicos e eletricistas que
necessitam de registro básico de
qualidade de energia. Configure-o
em segundos. Monitora e registra a
maioria dos parâmetros de energia
por até 45 dias.

Registro fácil da qualidade de
energia.
O medidor de energia diário para
os técnicos que precisam analisar e
resolver problemas de qualidade de
energia. Registro simultâneo de até
500 parâmetros de energia durante
até 85 dias para descobrir problemas
intermitentes e difíceis de encontrar
de qualidade de energia.

A medição sem limites garante que
você nunca perderá um evento.
Capture cada medição, cada evento,
em cada ciclo, o tempo todo. O Fluke
1750 faz isso automaticamente.
Exatidão e resolução excelentes
proporcionam visibilidade total do
sistema de distribuição.

Conformidade com Classe A para as
necessidades mais complexas de
testes de qualidade de energia.
Para análises avançadas de qualidade
de energia e testes de conformidade
consistentes de sistemas de distribuição de energia industrial. O Fluke
1760 é projetado para redes de baixa
e média tensão.

• Estudos de carga
Verificação da capacidade do
sistema elétrico antes da aplicação
de cargas.
• Avaliação da energia
Quantifique o consumo de energia
antes e depois das melhorias para
justificar os dispositivos que
consomem menos energia.
• Inspeções de harmônicos
Capture perfis de energia para
possibilitar ações de otimização
da energia.
• Melhore a confiabilidade ao
capturar eventos de tensão
Monitor para quedas e oscilações
da variação da carga que causam
reinicializações e obstruções de
disjuntores.
• Inclui o software Fluke Power Log
Para geração de relatórios e
visualização de gráficos.

• Descubra as causas raiz do mau
funcionamento do equipamento.
• Verifique a qualidade do
suprimento de energia na entrada
da rede elétrica
• Estabeleça uma linha de base
para a qualidade de energia e
verifique a compatibilidade com
sistemas críticos antes de instalar
um novo equipamento.
• Estudos de cargas
Verifique a capacidade do sistema
antes de adicionar cargas.
• Avaliação da energia
Quantifique o consumo de energia,
fator de potência e qualidade
geral de energia antes e depois
das melhorias para validar o
desempenho.
• Instalação dentro do gabinete
Compartimento compacto e
totalmente isolado com acessório
que cabem facilmente em espaços
apertados próximos de energia ativa.
• Inclui o software PQ Log
Analisa rapidamente tendências,
cria resumos estatísticos e gera
tabelas e gráficos detalhados.

• Análise de longo prazo
Descubra os problemas
intermitentes e difíceis de
encontrar.
• Levantamentos da qualidade da
energia
Quantifique a qualidade da
energia em toda a instalação,
documentando os resultados com
relatórios profissionais.
• Conformidade da qualidade do
serviço
Valide a qualidade de energia
recebida na entrada da rede
elétrica.
• Monitoramento portátil
Monitore um equipamento crítico
para capturar os eventos de
qualidade de energia e relacionálos com o mau funcionamento do
equipamento.
• Configuração rápida e confiável
Uma “interface de painel frontal”,
em um tablet sem fio baseado
no Android, permite ver o que
o instrumento está registrando,
mesmo quando o local de teste for de
difícil acesso.
• Configuração livre de limite
Aplique os limites após a coleta dos
dados.
• Plug and play
Configurado em minutos com a
identificação automática de sondas
de corrente e conexões simples de
ponta de tensão.
• Inclui software intuitivo para PC
Facilidade para analisar e gerar
relatórios de dados com o software
Fluke Power Analyze V2.1, com
geração automática de relatórios.

• Análise detalhada de distúrbios
Realize análises de transientes
de alta velocidade e descubra as
causas raiz do mau funcionamento
do equipamento para mitigação e
manutenção preditiva. Capture até
mesmo impulsos muito curtos como
queda de raios.
• Totalmente em conformidade
com a IEC 61000-4-30 Classe-A
Oferece verificação indiscutível da
qualidade de energia recebida na
entrada da rede elétrica.
• Correlaciona eventos em vários
locais
Use a sincronização de tempo do
GPS para detectar rapidamente
onde a falha ocorreu primeiro,
dentro ou fora das instalações.
• Separação galvânica e
acoplamento CC
Faça medições completas em
sistemas de energia diferentes.
Por exemplo, você pode usar
na identificação e solução de
problemas de fontes de alimentação
ininterrupta (UPS) através do registro
simultâneo da tensão da bateria e da
saída de energia.
• Estudos de carga e qualidade de
energia
Avalie a linha de base da
qualidade de energia para validar
a compatibilidade com sistemas
críticos antes da instalação.
Verifique a capacidade do sistema
elétrico antes de adicionar cargas.
• Inclui software completo
O software Fluke Power Analyze
V2.1 fornece diagramas de tendências para análises de causa raiz,
resumos estatísticos, elaboração de
relatório e monitoramento de dados
em tempo real no modo online.

Aplicações recomendadas
Aplicações

A linha de frente
para solução de
problemas e manutenção preditiva

Solucionadores de
problemas
345

43B

430 II

1710

•

•

•

•

Estudos de carga
Inspeções de
energia

Registradores

•

•

•

•

•

Análises intermitentes/de longo
prazo

•

Contabilização da
energia

•

i430 Thin Flex, pacote com 4

i5sPQ3, Pinças de Corrente
CA de 5 A, pacote com 3

Monofásico

1760

•

•

•

•

•

•

•

Trifásico

Trifásico

•

Trifásico

1750

•

•

•

Monofásico

1740

•

Qualidade da
tensão

Monofásico

1735

Gravadores

Trifásico

Trifásico

GPS430-II Módulo de
sincronização de tempo
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