Produtos e serviços
para seu gerenciamento de energia
Gerenciamento simples de energia

Fator de sucesso em eficiência energética –
Monitoramento transparente de energia
A eficiência energética é um autêntico fator para o sucesso econômico. Por isso,
um sistema de gerenciamento de energia tem de ser simples de implementar. O
nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e ajustados entre
si permitem você economizar muito esforço no registro de dados de energia. As
soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você
na integração, processamento posterior e tratamento de dados.

O novo padrão para o
quadro de comando.
Mais informações nas
páginas 34 a 35.

Saber mais
com o código web
Os códigos web nesta brochura permitem acessar informações
detalhadas. Basta introduzir # e a combinação de quatro dígitos
no campo de busca na nossa página web.
Código web: #1234 (exemplo)
Ou então use o link direto:
phoenixcontact.net/webcode/#1234
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Produtos e equipamentos de medição
para seu gerenciamento de energia
Quer se trate de uma medição de energia complexa ou de um simples faturamento de
centro de custos: a vasta gama de produtos de equipamentos de medição de energia
multifuncionais e medidores de energia com certificação MID abrange cada aplicação.
Além disso, você tem disponível uma grande seleção de transformadores de corrente,
também para retrofitting. Todos os produtos cumprem os elevados requisitos em
termos de conforto de instalação.

Equipamentos de medição de
energia multifuncionais EMpro

Medidores de energia com
certificação MID EMpro

Os equipamentos de medição de energia
EMpro registram e comunicam seus dados
de energia para sistemas de controle e
gerenciamento hierarquicamente superiores.
Os produtos são configurados e integrados na
rede em poucos minutos.

Os medidores de energia EMpro permitem
o faturamento de dados de energia preciso
para cada centro de custos. As interfaces de
comunicação usuais permitem a integração
simples em estruturas existentes de bus e de
rede.
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Ferramentas incorporadas e serviços
Muitas funções de web server e
equipamento de uso prático facilitam a
instalação, colocação em funcionamento,
monitoramento e serviço.

Transformadores de corrente
para retrofitting PACT RCP
Os transformadores de corrente PACT RCP
são a substituição ideal de transformadores de
corrente para retrofitting. A bobina Rogowski
também pode ser confortavelmente montada
em locais demasiado estreitos para um
transformador de corrente adaptado.

Transformadores de corrente
plugáveis e com enrolamento
PACT
Os transformadores de corrente PACT
oferecem uma família de produtos completa
para a transformação de altas correntes
alternadas em correntes secundárias de 1 A
e 5 A. As variantes com conexão push-in
facilitam o cabeamento para você.
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Equipamentos de medição de energia
multifuncionais EMpro
O caminho mais rápido para a medição de
energia
Os equipamentos de medição de energia EMpro são configurados e integrados na rede
em poucos minutos. Reduza o esforço de cabeamento através da conexão direta de
sensores de corrente independentes do fabricante e se beneficie de muitas funções de
web server e de equipamentos de uso prático.

Código web: #1267

Equipamento de painel frontal

Equipamento de trilho DIN

Os equipamentos de medição para montagem
em painel frontal permitem o acesso a dados
e a configuração através de teclas de comando
ou remotamente através do web server
integrado.

Os equipamentos de medição para montagem
em trilho de fixação permitem o acesso a
dados e a configuração através de teclas de
comando ou remotamente através do web
server integrado.
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Suas vantagens

Integração de rede flexível
Integre os equipamentos de medição
de energia nas infraestruturas
de rede industriais e sistemas
de bus de campo mais comuns.
Adicionalmente, em cada produto
está integrada uma interface
Modbus/TCP.

Em só três passos para a medição de energia graças a
assistente de instalação intuitivo
Reduzir o esforço de cabeamento e configuração
através da conexão direta de bobinas Rogowski
comuns no mercado
De fácil manutenção graças a funções inteligentes de
web server e de tela
Segurança de dados através de desativação de
elementos de comando e interfaces

Web server gerenciado pelo
usuário
O assistente de instalação guiado pelo usuário
permite configurar e iniciar o dispositivo
intuitivamente.

Equipamento de trilho DIN
sem tela
Os equipamentos de trilho de
fixação sem tela foram projetados
exclusivamente para a integração de
rede e permitem o acesso aos dados e
a configuração através do web server
integrado.
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Assistente de instalação intuitivo
Apenas três passos para a medição de energia
Configurar a interface de comunicação, selecionar o tipo de rede elétrica, ajustar a
entrada de medição. Os equipamentos de medição de energia EMpro são configurados
e integrados na rede em apenas três passos. Alternativamente, a configuração básica
também é efetuada gerenciada pelo usuário através das teclas de comando no
equipamento.

Configurável de forma
intuitiva
Com a ajuda do assistente de instalação
baseado na web e gerenciado pelo usuário, você
configura e integra os equipamentos em pouco
tempo de maneira intuitiva e beneficia você
mesmo de aplicações complexas.

8 PHOENIX CONTACT

Complexidade simplificada
Através da estrutura de função intuitiva do
web server, mesmo em aplicações complexas
você acessa com rapidez a sua configuração
individual de parâmetros.

Simples transferência de
parâmetros

Configuração intuitiva no
equipamento

Envie os ajustes de parâmetros específicos
via web server de forma fácil para outros
equipamentos de medição de energia na
mesma rede.

Alternativamente, a configuração básica é
efetuada diretamente através das teclas de
comando no equipamento. A navegação clara
pelo menu leva você de forma intuitiva até seu
destino.
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Funções de web server e equipamento
inteligentes
As funções de web server e equipamento inteligentes facilitam seu trabalho diário.
Além disso, simplificam para você o monitoramento da operação correta da instalação,
bem como para a análise de erros em caso de serviço e assistência.

De fácil manutenção
Uma mudança de cor na tela permite você
detectar erros logo quando ocorrem, assim que
os valores forem superiores ou inferiores aos
valores-limite ajustados.
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Análise de erros rápida

Sempre atualizado

A melhor proteção

Exporte os dados de configuração, bem como
listas históricas de sinais e erros. Isso permite
que você obtenha rapidamente informações
para solução dos problemas.

Com a atualização do firmware seu
equipamento se mantém na vanguarda
tecnológica. Aproveite nosso foco no
desenvolvimento contínuo da usabilidade.

A desativação inteligente de elementos
de comando de hardware e interfaces de
comunicação protege seus dados de energia
contra acesso não autorizado.
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Entrada flexível de medição de corrente
Cabeamento e configuração rápidos
Os equipamentos de medição de energia EMpro medem a corrente através de
transformadores de corrente externos ou de bobinas Rogowski. Eis o segredo:
efetue a ligação direta de bobinas Rogowski comuns no mercado e independente do
fabricante. Isso oferece a máxima flexibilidade e permite economizar muito tempo
no cabeamento.

Flexibilidade e economia de
tempo
A entrada de medição Rogowski permite você
economizar muito tempo de cabeamento e
configuração. Conecte diretamente cada bobina
Rogowski comum no mercado e independente
do fabricante, não sendo necessário o habitual
transdutor.
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Um único clique com PACT RCP
Ainda mais simples é a utilização da nossa
bobina Rogowski PACT RCP: com apenas
um clique você pode configurar a entrada de
corrente e os parâmetros da bobina já estão
armazenados no web server.

Entrada flexível do transformador
de corrente

Inversão inteligente das
polaridades

Não importa se de 1 A ou 5 A, os
equipamentos com entrada do transformador
de corrente são ajustados de forma flexível à
corrente secundária do transformador.

Por causa do estresse diário você inverteu
acidentalmente a polaridade? Não há
problema: inverta a entrada simplesmente
através do web server. Não é necessário
alterar o cabeamento no local.

PHOENIX CONTACT
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Medidores de energia com certificação
MID EMpro
Registrar, comunicar, faturar
Os medidores de energia EMpro com certificação MID conforme EN 50470
permitem o faturamento de dados de energia preciso para cada centro de custos. Os
equipamentos de medição registram os parâmetros elétricos mais importantes, como
correntes, tensões, fatores de potência e potências, bem como valores de energia nos
quatro quadrantes. Os dados são transmitidos a sistemas de controle hierarquicamente
superiores através de interfaces de comunicação comuns.

Código web: #1267

Medidores de energia
com interface M-Bus

Medidores de energia
com interface Modbus/RTU

Os medidores de energia com interface M-Bus
são adequados para a utilização na tecnologia
de edifício.

Os medidores de energia com interface
Modbus/RTU são especialmente adequados
para o registro de dados relevantes para
faturamento na eletromobilidade.
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Suas vantagens

Integração de rede
flexível
Integre os equipamentos
de medição de energia nas
infraestruturas de rede
industriais mais comuns.

Conexão simples de bus e rede através de interface M-Bus,
Modbus/RTU ou Modbus/TCP
Estreito no trilho de fixação através de largura de apenas
72 mm
Economizar tempo e custos: variantes com medição direta
da corrente até 80 A
Integração fácil em Modbus graças a tabelas de registro
uniformes com equipamentos de medição de energia EMpro
Acesso remoto, armazenagem e exportação de dados em
equipamentos baseados em Ethernet

Medição flexível de corrente
Todos os tipos de produtos estão disponíveis com
uma entrada de medição para transformadores
de corrente externos ou com uma entrada para a
medição direta.
A entrada de medição do transformador de
corrente pode ser configurada para transformadores
de 1 A ou 5 A. A relação do transformador também
é parametrizável.
As correntes até 80 A são diretamente registradas
através de transformadores de corrente internos.
Isso permite você economizar mais custos e tempo
na instalação.

Medidores de energia
com interface Modbus/TCP
Os medidores de energia com interface
Modbus/TCP são especialmente adequados para
a coleta de dados em aplicações industriais.

PHOENIX CONTACT
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Diretriz europeia para os instrumentos de
medição
Measurements Instruments Directive (MID)
Os equipamentos de medição com certificação MID da família de produtos EMpro
permitem medir dados de energia de forma simples e eficiente em termos de custos,
bem como faturar consumos de energia conforme a diretriz europeia para os
instrumentos de medição.

Registrar, comunicar, faturar
Os medidores de energia EMpro registram correntes,
tensões, fatores de potência, potências e valores de
energia nos quatro quadrantes e disponibilizam estes
dados a sistemas de controle hierarquicamente superiores.
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Economize tempo e dinheiro

Web server

Uma boa base para sua auditoria

A medição de corrente é efetuada através de
transformadores de corrente externos ou
diretamente através de transformadores de
corrente internos até 80 A. A conexão direta
economiza tempo e dinheiro.

O web server integrado dos equipamentos
de medição baseados em Ethernet permitem
a configuração remota, o acesso remoto
a dados e o armazenamento dos dados de
energia em um buffer circular.

Os medidores de energia EMpro
correspondem aos medidores legalmente
calibrados. O registro contínuo de dados de
energia permite você obter de uma base de
dados para sua auditoria de energia.

PHOENIX CONTACT
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Sensores de corrente PACT
Retrofitting simples, cabeamento rápido
Os transformadores de corrente PACT RCP com base na bobina Rogowski são a
substituição ideal de transformadores de corrente para retrofitting, sem desmontar
partes da instalação. Os transformadores de corrente PACT oferecem uma família de
produtos completa para a transformação de altas correntes alternadas em correntes
secundárias de 1 A e 5 A. As variantes com conexão push-in ajudam você no
cabeamento rápido e seguro.

Transformadores de
corrente para retrofitting
com proteção UV
Os transformadores de corrente
PACT RCP para retrofitting com
proteção UV são especialmente
concebidos para a aplicação exterior
permanente.
Código web: #1145
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Suas vantagens
Recondicionar facilmente tecnologia de medição de
corrente, sem desmontar partes da instalação, com o
conjunto PACT RCP
Converter correntes alternadas até 4000 A com
somente um sistema de medição PACT RCP universal
Para a utilização permanente em áreas exteriores:
bobina Rogowski com proteção UV para a caixa e os
cabos
Instalação rápida, segura e sem ferramenta:
transformadores plugáveis com tecnologia push-in

Push-in Technology

Push-in Technology

Designed by PHOENIX CONTACT

Designed by PHOENIX CONTACT

Transformadores de corrente
para retrofitting

Transformadores de corrente
plugáveis e com enrolamento

Com os transformadores de corrente
PACT RCP para retrofitting você registra
correntes até 4000 A e as converte em uma
corrente alternada secundária de 1 A ou em
um sinal normalizado analógico de, p. ex.,
4 ... 20 mA.

Os transformadores de corrente PACT
oferecem uma família de produtos completa
para a transformação de altas correntes
alternadas em correntes secundárias de
1 A e 5 A.
Código web: #1264

Código web: #1145

PHOENIX CONTACT
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Transformadores de corrente para retrofitting
Instalação rápida em espaço confinado
Monte os transformadores de corrente PACT RCP para retrofitting mesmo em
locais onde o espaço é pouco para um transformador de corrente adaptado. Registre
correntes alternadas até 4.000 A e as converta, conforme o tipo do transdutor
conectado, em uma corrente alternada secundária de 1 A ou em um sinal normalizado
analógico de, p. ex., 4 ... 20 mA.

Substituição fácil de transformadores
de corrente
Nas variantes com saída de corrente, o transdutor
conectado fornece uma corrente de saída de 0 ... 1 A AC.
O ângulo de fase é igual à corrente primária. Para calcular
parâmetros elétricos, conecte essas correntes nas saídas
de corrente dos equipamentos de medição de energia.
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Instalação rápida e segura

Bem protegido

A compacta bobina Rogowski é colocada
com rapidez em barramentos e condutores
circulares. A fixação profissional oferece um
assentamento firme. Para a adaptação ideal,
você pode escolher entre três comprimentos
de bobina diferentes.

A bobina Rogowski para a aplicação exterior
vem munida de uma caixa resistente a UV e
de cabos com proteção UV. Isto proporciona
a proteção correta para a instalação
duradoura em campo aberto.

Oito faixas de medição de
corrente
Selecione via chave DIP entre oito faixas
de medição de corrente. Para uma precisão
de medição ideal, compense facilmente as
diferenças de comprimento da bobina com o
potenciômetro.

PHOENIX CONTACT
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Equipamentos de medição de energia: visão geral dos produtos
Equipamentos de medição de energia EMpro

Descrição

Instalação no painel frontal

Modbus/TCP

Tipo
Código

Transformadores de
corrente
EEM-MA770
2907945

Modbus/RTU

Tipo
Código

PROFINET
EtherNet/IP™

Instalação em trilho de fixação

EEM-MA771
2908286

Transformadores de
corrente
EEM-MA370
2907983

EEM-MA770-R
2907944

EEM-MA771-R
2908285

EEM-MA370-R
2907980

EEM-MA371-R
2907985

Tipo
Código

EEM-MA770-PN
2907946

EEM-MA771-PN
2908301

–

–

Tipo
Código

EEM-MA770-EIP
2907953

EEM-MA771-EIP
2908302

–

–

Medição através de

Bobina Rogowski

Bobina Rogowski
EEM-MA371
2908307

Dados da entrada
Princípio de medição

Medição do valor efetivo real (TRMS)

Medição do valor efetivo real (TRMS)

Até a 63ª harmônica

Até a 63ª harmônica

AC senoidal (50/60 Hz)

AC senoidal (50/60 Hz)

Registro de correntes harmônicas
Variável de medição

Entrada de medição de tensão (faixa de tensão de entrada)
Direto

35 V AC … 690 V AC (fase/fase)
20 V AC … 400 V AC (fase/condutor neutro)

35 V AC … 690 V AC (fase/fase)
20 V AC … 400 V AC (fase/condutor neutro)

60 V AC … 2.000.000 V AC (primário)
60 V AC … 400 V AC (secundário)

60 V AC … 2.000.000 V AC (primário)
60 V AC … 400 V AC (secundário)

0,20 %

0,20 %

Através de transformadores externos
Precisão
Entrada de medição de corrente L1, L2, L3
Faixa de corrente de entrada

Secundário: 1 A / 5 A

4000 A

Secundário: 1 A / 5 A

4000 A

Capacidade de sobrecorrente

6 A (Imáx)

–

6 A (Imáx)

–

0,20 %

<1%

0,20 %

<1%

0,50 %

<1%

0,50 %

<1%

Cl. 0,5 S (IEC 62053-22)

Cl. 1 (IEC 62053-21)

Cl. 0,5 S (IEC 62053-22)

Cl. 1 (IEC 62053-21)

Precisão
Medição de potência
Precisão
Energia ativa
Energia reativa (IEC 62053-23)

Classe 2

Classe 2

24 V DC
0 V DC … 30 V DC

24 V DC
0 V DC … 30 V DC

Sinal de saída da tensão

24 V DC

24 V DC

Sinal de saída da corrente

≤ 120 mA

≤ 120 mA

100 V AC … 400 V AC (±20 %)
150 V DC … 250 V DC (± 20 %)

100 V AC … 230 V AC (±20 %)
150 V DC … 250 V DC (± 20 %)

Conformidade CE

Conformidade CE

Entrada digital conforme IEC/EN 61131-2 (tipo 3)
Sinal de entrada Tensão
Saída digital conforme IEC/EN 61131-2 (tipo 3)

Faixa da tensão de alimentação
Faixa da tensão de alimentação
Conformidade
Conformidade
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Equipamentos de medição de energia EMpro sem tela

Descrição

Instalação em trilho de fixação sem tela

Medição através de

Transformadores de corrente

Bobina Rogowski

Modbus/TCP

Tipo
Código

EEM-MB370
2907954

EEM-MB371
2907955

Modbus/RTU

Tipo
Código

–

–

PROFINET

Tipo
Código

EEM-MB370-PN 2907984

EEM-MB371-PN
2908308

EtherNet/IP™

Tipo
Código

EEM-MB370-EIP
2907971

EEM-MB371-EIP
2907976

Dados da entrada
Princípio de medição

Medição do valor efetivo real (TRMS)

Registro de correntes harmônicas

Até a 63ª harmônica

Variável de medição

AC senoidal (50/60 Hz)

Entrada de medição de tensão (faixa de tensão de entrada)
35 V AC … 690 V AC (fase/fase)
20 V AC … 400 V AC (fase/condutor neutro)

Direto

60 V AC … 2.000.000 V AC (primário)
60 V AC … 400 V AC (secundário)

Através de transformadores externos
Precisão

0,20 %

Entrada de medição de corrente L1, L2, L3
Faixa de corrente de entrada

1 A / 5 A (secundário)

4000 A

Capacidade de sobrecorrente

6 A (Imáx)

–

0,20 %

<1%

0,50 %

<1%

Cl. 0,5 S (IEC 62053-22)

Cl. 1 (IEC 62053-21)

Precisão
Medição de potência
Precisão
Energia ativa
Energia reativa (IEC 62053-23)

Classe 2

Entrada digital conforme IEC/EN 61131-2 (tipo 3)
Sinal de entrada Tensão

24 V DC 0 V DC … 30 V DC

Saída digital conforme IEC/EN 61131-2 (tipo 3)
Sinal de saída da tensão

24 V DC

Sinal de saída da corrente

≤ 120 mA

Faixa da tensão de alimentação
Faixa da tensão de alimentação

100 V AC … 230 V AC (±20 %)
150 V DC … 250 V DC (± 20 %)

Conformidade
Conformidade

Conformidade CE
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Equipamentos de medição de energia: exemplos de aplicação
Exemplo de aplicação 1
Monitoramento de
energia

Registro de dados de energia em uma rede
Modbus/TCP
Switch
Modbus/TCP

EEM-MB370

EEM-MB370

EEM-MA370

EEM-MA770

EEM-MA770

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

Exemplo de aplicação 2
Registro de dados de energia em uma rede

PLC

Monitoramento de
energia

PROFINET

PROFINET

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

Exemplo de aplicação 3
Registro de dados de energia em uma rede
Modbus/TCP com integração simultânea em
PROFINET

EEM-MB370-PN

Sala de controle

PLC
Switch

Modbus/TCP
PROFINET

EEM-MA770-PN
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EEM-MA770-PN

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

Exemplo de aplicação 4
Registro de dados de energia em uma
rede EtherNet/IP™

PLC

EtherNet/IP

EEM-MA770-EIP

EEM-MA770-EIP

EEM-MA770-EIP

EEM-MB370-EIP

EEM-MB370-EIP

EEM-MA370-R

EEM-MA370-R

Exemplo de aplicação 5
PLC

Registro de dados de energia em uma
arquitetura Modbus-mestre

Modbus/TCP

EEM-MA770-R

Modbus/RTU

EEM-MA370-R

EEM-MA370-R

PHOENIX CONTACT
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Medidores de energia EMpro: visão geral dos produtos e exemplos de aplicação
Medidores de energia com certificação MID EMpro

Medidores de energia com
interface M-Bus

Descrição
Medição através de
Entrada de tarifa
Gerenciamento baseado na web
Tipo
Código

Medidores de energia com
interface Modbus/RTU

Medidores de energia com
interface Modbus/TCP

Transformadores
de corrente

Direta, até 80 A

Transformadores
de corrente

Direta, até 80 A

Transformadores
de corrente

Direta, até 80 A

Sim

Sim

Sim

Sim

–

–

–

–

–

–

Sim

Sim

EEM-EM325
2908576

EM-EM327
2908586

EEM-EM355
2908578

EEM-EM357
2908588

EEM-EM375
2908581

EEM-EM377
2908590

Dados da entrada
Faixa de tensão de entrada

3x 184 V … 288 V
(320 V … 500 V)

3x 184 V … 288 V
(320 V … 500 V)

3x 184 V … 288 V
(320 V … 500 V)

45 Hz … 65 Hz

45 Hz … 65 Hz

45 Hz … 65 Hz

Faixa de frequência
Corrente de arranque real
Corrente máxima Imáx

0,002 A

0,02 A

0,002 A

0,02 A

0,002 A

0,02 A

6A

80 A

6A

80 A

6A

80 A

Interface de comunicação
Protocolo de comunicação
Padrão de comunicação
Taxa de transmissão

M-Bus

Modbus/RTU

Modbus/TCP

EN 13757-1-2-3

RS-485

IEEE 802.3

300 Bit/s … 9.600 Bit/s

300 Bit/s … 57.600 Bit/s

10 MBit/s … 100 MBit/s

Conexão de medição
Conexão a parafuso: bitola de
condutor rígido/flexível/AWG

1,5 … 6 mm²

1,5 … 35 mm²

1,5 … 6 mm²

1,5 … 35 mm²

Faixa da tensão de alimentação
Alimentação

Alimentação a partir do circuito de medição

Conformidade
Conformidade
Normas/disposições
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Conformidade CE, conformidade MID
EN 50470-1 / EN 50470-3

1,5 … 6 mm²

1,5 … 35 mm²

Exemplo de aplicação 1
Estação de carga

ANT

SIM

SD Card
Digital IN
N

EV CHARGE CONTROL
Power
24 V
X1

X10

Digital OUT

X11

EV-PLCC-AC1-DC1
C1
Ord. No. 1624130
30

UL
UM
US
FR
FF
E

X2.1

X2.2

COM
RS232
X3

COM
RS323-1
RS323-2
RS485-1
RS485-2
CAN
GSM St.
GSM TR

EV
Error
Plug
Charge
PLC
Error
Plug
Charge

DC

CTRL

DIAG

AC

Registro de dados de energia na
eletromobilidade
Para o registro de dados relevantes para
faturamento são especialmente adequados
os medidores de energia com interface
Modbus/RTU e medição direta até 80 A.

AC Charging
RS485
X4

DC Charging
X6

X7

X8

X9

Output DC
24 V 1.75A

3x230/400V...240/415V 50/60Hz
0.25-5(80)A -25...+55°C

22.5-29.5 V

CAN
X5

EEM-EM3XX
EEM-EM3

ΣL1 L
L2
2 L3
ΣL1

742023.40
7742023.
42023.40
40
kWh
kWh
kW
W

MXX

0051 XXX/MID

1000
imp/kWh

VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB
N/PE
T2
T2
T2
VAL-SEC-T2
N/PE-350-P

VAL-SEC
T2-350-P

VAL-SEC
T2-350-P

VAL-SEC
T2-350-P

Exemplo de aplicação 2

EEM-EM3XX

Σ L2 L3
ΣL1

742023.40
kWh

MXX
XX

0051 XXX/MID

1000
imp/kWh

EEM-EM3XX

ΣL1
Σ L2 L3

742023.40
kWh

MXX
XX

0051 XXX/MID

1000
imp/kWh

3x230/400V...240/415V 50/60Hz
0.25-5(80)A -25...+55°C

Switch

3x230/400V...240/415V 50/60Hz
0.25-5(80)A -25...+55°C

PLC

3x230/400V...240/415V 50/60Hz
0.25-5(80)A -25...+55°C

Coleta de dados central na tecnologia
de edifícios
Para seu gerenciamento de energia, você
configura com simplicidade os intervalos de
tempo pretendidos para o armazenamento
dos valores de medição como, p. ex, a cada
10 segundos ou 15 minutos.
Os medidores de energia e os valores
médios são armazenados em um buffer
circular e podem ser acessados durante
vários meses, conforme o ajuste do
equipamento.
Os equipamentos baseados em Ethernet
oferecem um acesso remoto a dados, o
armazenamento e a exportação através do
gerenciamento baseado na web.

EEM-EM3XX

Σ L2 L3
ΣL1

742023.40
kWh

MXX
XX

0051 XXX/MID

1000
imp/kWh

Medidores de energia
EMpro com interface
Ethernet
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Transformador de corrente PACT RCP: visão geral dos produtos
Transformadores de corrente para retrofitting PACT RCP

Descrição
Aplicação
Tipo de conexão

Bobina Rogowski e transdutor

Bobina Rogowski e transdutor

Para a medição de energia

Para a medição de corrente

Parafuso

Parafuso

Push-in

Bobina de medição 300 mm
Cabo de sinal 3 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D95
2904921

PACT RCP-4000A-UIRO-D95
2906231

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
2906234

Bobina de medição 450 mm
Cabo de sinal 3 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D140
2904922

PACT RCP-4000A-UIRO-D140
2906232

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140
2906235

Bobina de medição 600 mm
Cabo de sinal 3 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D190
2904923

PACT RCP-4000A-UIRO-D190
2906233

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D190
2906236

Bobina de medição 300 mm
Cabo de sinal 5 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D95-5M
2910325

–

–

Bobina de medição 300 mm
Cabo de sinal 10 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D95-10M
2910326

–

–

Bobina de medição 450 mm
Cabo de sinal 10 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D140-10M
1033483

–

–

Bobina de medição 600 mm
Cabo de sinal 10 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D190-10M
2910327

–

–

Dados técnicos Bobina de medição
Faixa de frequência

40 Hz … 20.000 Hz

Falha de posição

<1%

Tensão de isolamento nominal

1.000 V AC (rms CAT III) / 600 V AC (rms CAT IV)

Tensão de teste

10,45 kV (DC / 1 min.)

Temperatura ambiente operação

-30 °C … +80 °C

Temperatura ambiente
Armazenamento/transporte

-40 °C … +80 °C

Dados técnicos Transdutor
Faixas de medição (corrente) via
chave DIP
Sinal de saída da corrente

0 … 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1.000 A, 1.500 A, 2.000 A, 4.000 A
1 A AC (efetiva para senoidal)

0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA, 0 … 21 mA

–

0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V, 0 ... 10,5 V

19,2 V DC … 30 V DC

19,2 V DC … 30 V DC

Erro de transmissão máximo

≤ 0,5 %

≤ 0,5 %

Potência de dimensionamento

1,5 VA

–

45 Hz ... 65 Hz

16 Hz ... 1.000 Hz

< 2 kHz

16 Hz … 1.000 Hz

Temperatura ambiente operação

-20 °C … +70 °C

-20 °C … +70 °C

Temperatura ambiente
Armazenamento/transporte

-25 °C … +85 °C

-25 °C … +85 °C

Sinal de saída da tensão
Faixa de tensão nominal de
alimentação

Faixa de frequência
Harmônicos máx. detectáveis
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Bobinas Rogowski PACT RCP

Descrição

Bobina de medição,
comprimento 300 mm

Bobina de medição,
comprimento 450 mm

Bobina de medição,
comprimento 600 mm

Cabo de sinal 3 m

Tipo
Código

PACT RCP-D95
2904890

PACT RCP-D140
2904891

PACT RCP-D190
2904892

Cabo de sinal 5 m

Tipo
Código

PACT RCP-D95-5M
2910322

–

–

Cabo de sinal 10 m

Tipo
Código

PACT RCP-D95-10M
2910323

PACT RCP-D140-10M
1033482

PACT RCP-D190-10M
2910324

Transformadores de corrente para retrofitting PACT RCP

Acessórios

Descrição

Suporte para barramento

Bobina Rogowski e transdutor, saída de corrente 1 A

Aplicação

Com proteção UV para a aplicação exterior

Tipo de conexão
Bobina de medição 600 mm
Cabo de sinal 3 m

Parafuso
Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D190-3M-UV
1033485

Dados técnicos Bobina de medição
Faixa de frequência
Falha de posição
Tensão de isolamento nominal
Tensão de teste

Espessura do barramento:
10 … 15 mm
Tipo: PACT RCP-CLAMP
Código: 2904895
Espessura do barramento:
5 … 10 mm

40 Hz … 20.000 Hz
<1%

Tipo: PACT RCP-CLAMP-5-10
Código: 2907888

1.000 V AC (rms CAT III) / 600 V AC (rms CAT IV)
10,45 kV (DC / 1 min.)

Temperatura ambiente operação

-30 °C … +80 °C

Temperatura ambiente
Armazenamento/transporte

-40 °C … +80 °C

Dados técnicos Transdutor
Faixas de medição (corrente) via
chave DIP
Sinal de saída da corrente
Faixa de tensão nominal de alimentação

0 … 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1.000 A, 1.500 A, 2.000 A, 4.000 A
1 A AC (efetiva para senoidal)
9,6 V DC … 30 V DC

Erro de transmissão máximo

≤ 0,5 %

Potência de dimensionamento

–

Faixa de frequência
Harmônicos máx. detectáveis

16 Hz … 1.000 Hz
< 2 kHz

Temperatura ambiente operação

-40 °C … +70 °C

Temperatura ambiente
Armazenamento/transporte

-40 °C … +85 °C
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Transformador de corrente PACT: visão geral de produtos e exemplos de aplicação
Transformadores de corrente PACT

Descrição

Transformadores de corrente

Medida do condutor
circular

Ø 21 mm

Ø 28 mm

Ø 33 mm

–

30 x 15 mm
20 x 20 mm

40 x 12 mm
2 x 30 x 10 mm

1A/5A

1A/5A

1A/5A

C05 = 0,5 / C10 = 1

C05 = 0,5 / C10 = 1

C05 = 0,5 / C10 = 1

Medidas de trilho
Corrente secundária Isn
Classe de precisão
Conexão a parafuso

Tipo
Código

PACT MCR-V1-21-44
2277268

PACT MCR-V2- 3015- 60
2277271

PACT MCR-V2- 4012- 70
2277284

Conexão push-in

Tipo
Código

–

PACT MCR-V2-3015-60-PT
2907413

PACT MCR-V2-4012-70-PT
2907414

Dados técnicos
Corrente de dimensionamento
primária e potência de
dimensionamento

Ipn

Sn

Ipn

Sn

Ipn

Sn

Isn: 1 A / cl.: 0,5

100 … 200 A

1,25 … 5 VA

100 … 400 A

1,25 … 5 VA

150 … 600 A

2,5 … 5 VA

Isn: 1 A / cl.: 1

50 … 200 A

1,25 … 5 VA

60 … 750 A

1,25 … 7,5 VA

100 … 600 A

2,5 … 10 VA

Isn: 5 A / cl.: 0,5

100 … 200 A

1,25 … 3,75 VA

200 … 400 A

3,75 … 10 VA

150 … 600 A

2,5 … 10 VA

Isn: 5 A / cl.: 1

50 … 400 A

1,25 … 10 VA

60 … 750 A

1,25 … 10 VA

100 … 1000 A

2,5 … 10 VA

Registro de dados de energia
centralizado
Registro de dados de energia centralizado
com o conjunto PACT RCP-4000A-1A e um
equipamento de medição de energia EMpro.

Bobina Rogowski PACT RCP
PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

Motor
PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

PC

Equipamento de medição de
energia EMpro
Ethernet

1A

Transdutor de medição de
corrente PACT RCP
300
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300

300

Transformadores de corrente
Ø 42 mm

Ø 52 mm

Ø 85 mm

–

50 x 12 mm
2 x 40 x 10 mm

60 x 15 mm,
2 x 50 x 10 mm
40 x 40 mm

2 x 100 x 10 mm
80 x 64 mm

–

1A/5A

1A/5A

1A/5A

1A/5A

C05 = 0,5 / C10 = 1

C05 = 0,5 / C10 = 1

C05 = 0,5 / C10 = 1

C05 = 0,5 / C10 = 1

PACT MCR-V2- 5012- 85
2277297

PACT MCR-V2- 6015- 85
2277336

PACT MCR-V2-10020-129
2277378

PACT MCR-V3-60
2277417

PACT MCR-V2-5012-85-PT
2907416

PACT MCR-V2-6015-85-PT
2907417

–

–

Ipn

Sn

Ipn

Sn

Ipn

Sn

Ipn

Sn

150 … 1250 A

1,25 … 10 VA

300 … 1000 A

1,25 … 2,5 VA

1000 … 3000 A

5 … 15 VA

1 … 40 A

2,5 … 5 VA

100 … 1250 A

1,25 … 15 VA

300 … 1250 A

2,5 … 3,75 VA

1000 … 3000 A

10 … 30 VA

5 … 40 A

2,5 … 5 VA

150 … 1000 A

1,25 … 10 VA

600 … 1250 A

5 … 15 VA

1500 … 4000 A

5 … 25 VA

5 … 40 A

2,5 … 5 VA

100 … 1500 A

1,25 … 15 VA

200 … 1500 A

2,5 … 15 VA

800 … 3000 A

10 … 25 VA

5 … 40 A

2,5 … 5 VA

Geração de sinais normalizados
PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Bobina Rogowski PACT
RCP

Serial No. 9N1XNB0005

Geração de sinais normalizados com o
conjunto PACT RCP-4000A-UIRO

Motor
PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

Controlador
modular

0 … 20 mA / 0 … 10 V

DO
8
7
6
5

DO
8
7
6
5

DO
8
7
6
5

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

ERR
PWR

ERR
PWR

ERR
PWR

Transdutor de medição de
corrente PACT RCP
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Transdutores de corrente e tensão
Transdutores de medição de corrente AC/DC
Os transdutores de medição de corrente
AC/DC MCR medem correntes contínuas e
alternadas para todas as formas de curva.
Escolha entre equipamentos de ajuste
variável para uma reprodução exata de
pequenas faixas de medição até 55 A, ou
equipamentos compactos com faixas de
medição escalonadas para medir correntes
maiores até 600 A.
Suas vantagens
• Adequado para qualquer formato de
curva devido à medição de valores
efetivos reais (TRMS)
• Medição de corrente sem perdas e sem
Shunt com sensor Hall
• Representação otimizada da faixa de
medição até 55 A, graças aos limites
superiores e inferiores programáveis por
software
• Medição de corrente descentralizada até
600 A com equipamentos particularmente
compactos e de montagem variável

Transdutor de medição
de corrente até
600 A AC/DC

Transdutor de
medição de corrente
programável até
100 A AC/DC

Transdutor de medição de
corrente até 200 A AC,
distorcido

Transdutor de medição
de corrente até 12 A AC,
senoidal

Código web: #1265

Transdutores de medição de corrente AC
Os transdutores de medição de corrente
AC MCR também registram correntes
alternadas distorcidas e as convertem em
um sinal normalizado analógico.
Para tal estão disponíveis duas famílias de
produtos: ajustável e com conceito variável
de alimentação ou com sensor articulado
Rogowski para uma instalação e retrofitting
simples.
Suas vantagens
• Registro exato de correntes alternadas
senoidais com transdutores AC até 12 A
ajustáveis e com alimentação flexível
• Instalação e adaptação confortáveis
também na medição de correntes
distorcidas, graças ao transdutor AC
articulado até 200 A
Código web: #2269
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Transdutores de tensão
Com os transdutores de tensão MCR,
registre tensões contínuas e alternadas em
diversas faixas de sinal e converta-as em
sinais analógicos normalizados.
Suas vantagens
• Sinais de saída bidirecionais
• 8 faixas de medição de tensão de precisão
fina para uma precisão de medição ideal
• Ajuste ZERO/SPAN ±20 %
• Alta segurança operacional através de
isolamento galvânico de 3 vias
Código web: #2270

Transdutores de
tensão para tensões
contínuas

Transdutores de
tensão para tensões
alternadas

Módulo de medição
para corrente de
string

Módulo de comunicação

Monitoramento de conjunto fotovoltaico
O SOLARCHECK informa você de modo
confiável sobre o estado de sua instalação
fotovoltaica. Assim, você reage diretamente
às falhas de conjuntos individuais e toma
contramedidas de forma direcionada.
Suas vantagens
• Custos e esforço de cabeamento
reduzidos, sem uma fonte de alimentação
adicional na caixa de conexão de
equipamentos
• Instalação com economia de espaço
graças ao formato compacto
• Integração simples em sistemas de
monitoramento através da comunicação
Modbus/RTU
• Monitoramento de contatos de
sinalização remota através de uma entrada
digital adicional
• Expansão flexível graças à medição
opcional da tensão até 1.500 V DC
Código web: #1925
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COMPLETE line – A solução completa
para o quadro de comando
COMPLETE line é um sistema de produtos de hardware e software, serviços de
assessoria e soluções de sistema adaptados entre si e líderes ao nível tecnológico para
a otimização de seus processos na construção de quadros de comando. Isto simplifica
claramente para você a engenharia, aquisição, instalação e operação.

Código web: #2089
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Suas vantagens em detalhe:

Portfólio de produtos abrangente

Manuseio intuitivo

Com COMPLETE line oferecemos um
portfólio de completo de produtos líderes ao
nível tecnológico. Aqui incluem-se:
• Controladores e módulos I/O
• Fontes de alimentação e disjuntores de
proteção
• Réguas de bornes e blocos de distribuição
• Módulos de relé e acionadores de motor
• Condicionadores de sinal
• Tecnologia de segurança
• Proteção contra sobretensão
• Conectores industriais

Graças ao manuseio simples e intuitivo dos
componentes de hardware adaptados entre
si, você economiza tempo na montagem,
colocação em funcionamento e manutenção.
A tecnologia de conexão push-in permite o
cabeamento de aplicações de forma rápida e
sem ferramenta. No portfólio de produtos
amplo e líder ao nível tecnológico, você
encontra sempre o produto certo para
aplicações padrão ou especiais.

Custos de logística reduzidos

Processos otimizados na
construção de quadros de
comando

Reduzida diversidade de peças através de
acessórios de identificação, jumpeamento
e teste. No sistema COMPLETE line, os
produtos, o design e os acessórios estão
adaptados entre si para que você possa se
beneficiar ao máximo da possibilidade de
reutilização e, desse modo, reduzir os custos
de logística.

COMPLETE line ajuda você a criar quadros
de comando do modo mais eficiente possível,
desde a engenharia até à fabricação. Assim
é criado o seu conceito individual para a
otimização de seus processos na construção
de quadros de comando. Graças à nossa
construção de réguas de bornes, você
consegue lidar de forma flexível com picos de
encomendas ou adicionar antecipadamente
trilhos de fixação à sua construção de quadros
de comando.

Economizar tempo em todo o
processo de engenharia
O software de planejamento e identificação
PROJECT complete acompanha todo o
processo de criação do quadro de comando.
O programa oferece uma interface de
usuário de operação intuitiva e permite um
planejamento individual, o teste automático e
a encomenda direta das réguas de bornes.

O novo padrão para o quadro de
comando
Descubra o abrangente portfólio de
produtos COMPLETE line e saiba mais sobre
COMPLETE line e suas soluções completas
para o quadro de comando.
Visite-nos na nossa página web:
phoenixcontact.com/completeline
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Mundialmente em contato com clientes e parceiros
A Phoenix Contact é um líder de mercado com operação ao nível mundial com sede
de empresa na Alemanha. Este grupo empresarial é sinônimo de componentes,
sistemas e soluções inovadoras para a eletrotécnica, eletrônica e automação. Uma
rede global em mais de 100 países com 17.400 colaboradores garante a
proximidade importante junto do cliente.
Com um portfólio de produtos amplo e inovador
oferecemos a nossos clientes soluções orientadas
para o futuro para as mais diversas aplicações e
indústrias. Isso se aplica especialmente para
o setor de energia, infraestrutura, processo
e automação industrial.

Finland

Iceland

Norway
Sweden

Spain

Italy

Tunisia

Dominican Republic
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Trinidad and Tobago
Costa Rica
Panama Venezuela
Colombia

Slovakia

Austria

Russia

Ukraine

Kazakhstan
Mongolia
Hungary Moldova
Slovenia
Romania
Croatia
South Korea
Bosnia and
Serbia
Herzegovina Kosovo
Japan
Georgia
Bulgaria
Uzbekistan
Montenegro
Armenia
China
Macedonia
Turkey Azerbaijan
Greece
Iraq
Lebanon
Cyprus
Pakistan
Taiwan,
China
Bangladesh
Kuwait
Israel
India
Myanmar
Jordan Bahrain
Qatar
Sri Lanka
Egypt
Saudi Arabia
Philippines
Thailand
UAE
Malaysia
Vietnam
Oman
Nigeria
Cameroon Uganda
Singapore
Kenya

Switzerland

Portugal

Mexico

Belarus

Czech Republic

Luxembourg

USA

Poland

Blomberg, Germany

Belgium

France

Lithuania

Netherlands

United Kingdom

Canada

Estonia
Latvia

Denmark

Ireland

Morocco
Algeria

Ghana

Ecuador
Brazil
Peru

Indonesia
Tanzania
Zambia
Mozambique
Zimbabwe
Namibia

Bolivia

Mauritius

Botswana
Paraguay
Chile

South Africa

Uruguay

Encontra nosso programa de produtos
completo em:

Argentina

Australia
New Zealand
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