Análise da qualidade de
energia de forma direta:
• Log contínuo ciclo a ciclo de
todas as variáveis elétricas.
• Resolução de até 1.024
amostras por ciclo
• Sem necessidade de ajustes
e parametrizações.
• Memória interna por até mais
de um ano.

www.acaoenge.com.br

Novo conceito na análise da Qualidade de Energia
A série ELSPEC G4000 é uma revolução na análise de qualidade de
energia, armazenando todas as informações durante período
ilimitado. A forma de onda de cada ciclo pode ser continuamente
armazenada em memória por mais de um ano com alta precisão sem
intervalos entre os registros armazenados. Adicionalmente um
exclusivo algoritmo de sincronização permite que dados de várias
partes da instalação possam ser sincronizados e analisados na
mesma escala de tempo. Como resultado, cada evento registrado
pode ser precisamente analisado e a fonte de uma anormalidade
pode ser apontada com exatidão. Considerando-se que todos os
dados são continuamente armazenados por um longo período de
tempo, a série ELSPEC G4000 é muito mais que um instrumento de
análise, mas também um completo centro de informações da
qualidade de energia.
O principal objetivo da análise da qualidade de energia é identificar a
fonte de uma falha no suprimento de energia definindo as respectivas
ações corretivas. Nos procedimentos clássicos de analise de qualidade
de energia, normalmente são verificadas carência de maiores
informações: dados entre eventos, eventos que ocorrem fora dos
parâmetros pré-ajustados, dados de outros pontos das instalações, e
outros parâmetros que não foram gravados. Esta falta de informações
ocorre em função do tradicional conceito de “log” de eventos com
ajustes de parâmetros e outros recursos. Como conseqüência na
maior parte dos casos, somente é possível se monitorar o evento
sem, contudo se identificar sua fonte, e evitar a recorrência do
problema.

Para uma precisa análise de evento de
qualidade
de
energia
aplicando
equipamentos de 3a geração cada um dos
pontos abaixo devem ocorrer:
• Todos os medidores da rede
detectam o evento e o gravam.
• Todos os medidores devem
possuir memória suficiente.
• Todos os parâmetros possíveis
são gravados e os ajustes são
corretos.
• Todos
os
medidores
são
sincronizados em resolução de
mais ou menos uma amostragem
(micro segundos)
• O software de análise pode
analisar
todos
os
medidores
simultaneamente.
A não ocorrência de pelo menos
um dos itens acima, impossibilita
uma completa analise. “Em geral
as ações corretivas levam em
consideração
algumas
possibilidades”, pois a informação
nem sempre é completa.

Como funciona o sistema?
A exclusiva tecnologia de compressão “PQZip” com taxa típica de
1000:1 permite ilimitada capacidade de arquivo de dados em
memória interna. Os dados são gravados possibilitando qualquer
analise de parâmetros, incluindo analise de formas de ondas. Os
dados disponíveis incluem todos os parâmetros usuais como valores
eficazes das tensões, correntes, potências (ativa, reativa, aparente),
harmônicas, fator de potência, formas de onda e também
informações da rede como as impedâncias que possibilitam investigar
a origem do fenômeno e não somente suas conseqüências.

Figura 1: Registro de 6 meses

O exclusivo algoritmo de sincronização permite que medições em
diferentes pontos possam ser relacionadas. Analisando-se múltiplas
localizações na mesma referencia de tempo, pode-se monitorar a
propagação do evento estudado.
Figura 2: Zoom em dias(5 dias)

Por que o sistema é único e exclusivo?
A série ELSPEC G4000 é muito mais que um analisador de qualidade
de energia, trata-se da 4ª geração: “Data Center Power Quality” ou
“Centro de informações de Qualidade de Energia”.
1a

Geração:

Medidores simples sem
analógicos como digitais.

memória,

tanto

2a Geração:

Registradores de eventos em determinado
período.

3a

Analisadores que permitem registros de
informações que ocorram fora de limites préajustados.

Geração:

4a Geração:

“Power Quality Data Centers”; registram e
arquivam todos os dados de leituras de cada
ciclo por um ano, ou mais.

Enquanto os equipamentos de 3a Geração são capazes de informar o
fenômeno e até quando aconteceu (ex: afundamento de X% na
localização Y em um tempo Z), o “Power Quality Data Center”
informa porque aconteceu o fenômeno e qual é a fonte do problema.
O uso de equipamentos de 4a geração permite tomar a ação corretiva
para evitar a recorrência do problema. A análise dos fenômenos é
ainda muito mais simples, pois independe da determinação de
limites de operação.

Figure 3: Zoom em 5 segundos

Figure 4: 25 segundos-forma de onda

Figure 5: 17 Ciclos – forma de onda

A Solução:
A série ELSPEC G4000 inclui:
 ELSPEC G4400 – Power Quality Data Centers
 ELSPEC G4100 – Monitoração remota com displays opcionais.
 PQSCADA – Software de análise.
Equipamentos ELSPEC G4400 são instalados nos pontos chaves de medição de
um sistema ou instalação elétrica e os dados são registrados continuamente a
cada ciclo de rede até 1024 amostras por ciclo e armazenados por mais de um
ano na memória interna, de cada um dos equipamentos. Os dados podem ser avaliados e transferidos
periodicamente com a utilização do software PQSCADA.
A série ELSPEC G4000, opera com o exclusivo algoritmo que possibilita a sincronização entre
dispositivos conectados em uma mesma rede, com precisão típica de 40-50µs (máximo desvio de uma
amostra). Com o uso de GPS, é possível se obter uma precisão de 1 micro segundo; 1000 vezes
melhor que a maioria das outras soluções de sincronismo baseadas em GPS.

Configurações Típicas
Para atender as diversas configurações de redes, considerando-se aplicações em instalações elétricas
industriais e comerciais e as aplicações nas redes de distribuição das concessionárias, a série ELSPEC
G4000 é adequada para atender as premissas de qualquer configuração e necessidades de
monitoração.

Configuração típica para consumidores
Os consumidores de energia respondem pela maioria dos custos
originados por problemas relacionados a baixa qualidade de
energia. O uso e aplicação dos equipamentos da série ELSPEC
G4000 nas instalações, para detectar anomalias e prevenir
recorrências através de análise dos eventos torna-se uma
importante ferramenta na redução de custos operacionais.
A utilização da tecnologia G4000 em instalações comerciais e
industriais, instalando equipamentos em pontos adequados,
permite identificar a fonte dos problemas, inclusive se a origem
é da própria instalação ou por fatores externos. A aplicação dos
equipamentos série G4000 junto as principais cargas, permite
avaliar o comportamento das mesmas como eventuais
causadoras ou mesmo se são afetadas por distúrbios de
qualidade de energia.

Configurações típicas para os fornecedores de
energia (concessionárias)
Fornecedores de energia, ou as companhias que operam
sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia,
podem aplicar a tecnologia disponibilizada pela série ELSPEC
G4000 para identificar as fontes das anomalias da qualidade
da energia fornecida.
Tipicamente
companhias
de
geração
instalam
os
equipamentos ELSPEC G4000 nas saídas dos geradores e em
vários pontos de conexão a rede e nos transformadores ao
longo do sistema de distribuição.
Instalando os
equipamentos em cada lado dos transformadores, é possível
determinar as fontes das falhas e perdas, permitindo-se
efetuar rotinas de manutenção preventiva com monitoração
das variáveis. Quanto mais freqüentes forem as anomalias e a
existência de eventos de qualidade de energia, mais se
justifica a instalação de equipamentos da serie G4000 nos
pontos importantes da rede de distribuição, incluindo aqueles
próximos a ligação dos consumidores.

Displays locais e remotos.
ELSPEC G4100 com displays remotos, representam uma nova geração na analise das informações em
sistemas e redes de energia elétrica.
São possíveis estabelecer diversas configurações inclusive em grandes distancias. Utilizando-se de
infra- estrutura Ethernet, pode-se conectar displays remotos ao sistema “ELSPEC G4400 Power
Quality Data Centers”. Para ilustrar, um display remoto pode monitorar múltiplos “ELSPEC G4400
Power Quality Data Centers”, e um único “Data Center” pode ser monitorado por múltiplos displays
remotos.

Capacidade do Display
O display possui capacidade para uma compreensiva analise de dados da medição..

Monitoração remota por servidor de internet.
A total monitoração por servidor de internet permite simples acesso, monitoração e controle da
unidade, com 3 níveis de privilegio de usuários e 128-bit SSL protocolo criptográfico, incluindo tela
tabular, gráfica, controle a distancia e telas de configuração. As operações podem ser feitas por
interface de servidor de internet; as telas são intuitivas e fáceis de usar. Ou seja, a monitoração,
gerenciamento e analise dos dados da rede podem ser feitas com o uso de interface de internet.

Software de análise PQSCADA
O novo software PQSCADA possibilita aos operadores, efetuar leituras, controlar, analisar e monitorar
múltiplos dispositivos de medição simultaneamente. Os dados são precisamente sincronizados nos
sites e entre os sites.
A capacidade praticamente ilimitada de armazenar os dados do Elspec G4400, é processada e
analisada com o uso de software PQSCADA. O operador recebe uma compreensiva figura com gráficos
dos registros e indicadores de qualidade de energia sincronizados, de muitos dispositivos na mesma
tela, para analise do status e da propagação de fonte de anormalidade.

A arquitetura do software é passível de ampliação e permite fácil gerenciamento de inumeráveis
pontos locais ou remotos. O esquema de escalabilidade suporta expansões físicas e refletem a
hierarquia dos componentes em uma determinada rede elétrica.
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A arquitetura é construída em nós, sites e “enterprise”:

PQSCADA InvestigatorTM

•

Nós: Software componente de controle direto dos dispositivos de medição,
armazenamento, gerenciamento, e analises dos dados de medições.

•

Sites: Os sites agrupam os nós e servem como ponto de entrada para varias aplicações
(internas e de 3ª parte) e proporciona uma ”figura tempo real” de todos os pontos
conectados para as funções típicas de gerenciamento e configuração das funções.

•

Enterprise: é o site “guarda chuva” que agrega os outros sites, fornecendo todos os dados
da rede, incluindo leituras, registros e dados consolidados.

Características:
Medição:
•

Precisão: < 0.1%

•

Até 1.024 amostras por ciclo

•

Conectividade:
•

12 canais: 4 de tensão, até 6 de
corrente,
2
indicadores
de
temperatura.

2
portas
“fast
Ethernet”
(10/100 MBit) com “Power over”
Ethernet(PoE) dispositivo e fonte.

•

USB e RS-485/422 portas (2 e 4
fios até 115.200 bps)

•

Aquisição simultânea dos 12 canais
em 250 kHz (4 µs)

•

Ethernet para RS-485/422.

Medições ciclo a ciclo para todos os
valores RMS e harmônicas.

•

•
•

Harmônicas até a 511a, inter e subharmônicas.

Convencional TCP/IP baseado em
protocolo
“data
packaging”
comunicação
por
software
convencional TCP/IP.

•

Possui
amigável
acesso
via
servidor
de
internet
para
monitoração remota utilizando
“standard web browser”.

•

2 servidores integrais OPC (DA e
AE) para conexão “seamless”
com sistema SCADA.

•

Medição precisa mesmo na presença
de harmônicas e em todas as escalas
de medição.

•

Calibração interna de temperatura
com alta precisão de medição
independente da temperatura.

•

Leituras de fundo de escala de 10x
das tensões e correntes nominais
com alta precisão.

Configuração e opções de
e x pa ns ã o.
•

Número ilimitado de displays
remotos pode ser conectado em
um equipamento Elspec G4400.

Registros internos de eventos
•

Registro ciclo a ciclo por até mais de
um ano de todas as medições com
alta precisão.

•

•

Tecnologia
de
compressão
de
arquivos, patenteada “PQZip” com
relação 1000:1.

Numero
ilimitado
de
Elspec
G4400 pode ser monitorado por
um único display remoto.

•

Sem limitação de distância entre
o dispositivo e o display remoto.

•

Memória de estado sólido: até 8 GB

•

Montagem pelo fundo; opcional
trilho DIN.

•

“Slot” de expansão de memória
(Compact Flash)

•

Hardware expansível por módulos
em montagem compatível.

Atendimentos as normas:
•

EN 50160, IEEE 519, e outras.

•

2 processamentos simultâneos e
paralelos
das
harmônicas:
IEC
61000-4-30 e ciclo a ciclo.

•

“Voltage flickering” de acordo com a
IEC
61000-4-15
e
exclusivo
algoritmo “fast flicker” compatível
para analise tempo-real.

Fonte de Alimentação
•

4 fontes de
transferência
interrupção.

alimentação
automática

com
sem

•

“Power Over Ethernet” (PoE)
permite recepção e transmissão
de energia através da porta
(PoE).

•

Até 25 segundos de autonomia.

Medições em tempo real

ELSPEC
G4100

ELSPEC
G4200

ELSPEC
G4410

ELSPEC
G4420

ELSPEC
G4430

Tensão/corrente: por fase, média, desbalanceamento.

-

-

√

√

√

Potencia: Ativa, reativa, aparente, FP, freqüência.

-

-

√

√

√

Energia: bi-direcional, total, importação, exportação, rede.

-

-

√

√

√

Demanda: janela móvel

-

-

√

√

√

Taxa de amostragem/ciclo

-

-

256

512

1024

Harmônicas (individuais, pares, impares, total) até

-

-

127th

255th

511st

Medições de acordo a IEC 61000-4-30

-

-

√

√

√

Ciclo a ciclo RMS, Freqüência e Harmônicas

-

-

-

√

√

Medições durante a sobrecarga (relativa a nominal)

-

-

x2

x10

x10

Tipo de conversor Analógico Digital

-

-

12 bit

16/20* bit

16/20* bit

Ciclo a ciclo "PQZIP logging"

-

-

√

√

√

Log de eventos

-

-

√

√

√

Log de forma de onda

-

-

√

√

√

Min/max logs para qualquer parâmetro

-

-

√

√

√

Resolução "Timestamp" em micro-segundos

-

-

com sincronização Ethernet

-

-

50

50

50

com sincronização GPS

-

-

1

1

1

memória Interna

-

-

64MB

2GB

8GB

Limite de firmware para medição continua

-

-

1 dia

Mês

Ilimitado

Monitoração de Sag/swell

-

-

√

√

√

Componentes simétricas: zero, negativa, positiva.

-

-

√

√

√

Detecção de transientes, micro segundos.

-

-

78/65µs

39/32.5µs

19.5/16µs

Flicker (IEC 61000-4-15)

-

-

-

√

√

Fast Flickering

-

-

-

-

√

Teste conforme EN50160

-

-

√

√

√

EN50160 Timestamps

-

-

-

√

√

Configurável para IEEE 519-1992, IEEE 1159, SEMI

-

-

√

√

√

Timestamps do item acima

-

-

-

√

√

Interharmônicas

-

-

-

-

√

1

2

1

2

2

√ (in)

√

-

√

√

RS-485/422 porta

-

-

√

√

√

USB porta

√

√

-

√

√

Compact Flash (CF) Expansão

√

-

-

√

√

Autonomia em perda de alimentação

-

-

10 s

25 s

25 s

WEB server on board

-

√

√

√

√

OPC (Open Connectivity) Server on board

-

-

-

√

√

OPC Gateway: adicional RS-485/422 acessível via OPC

-

√

-

√

√

Logs dos dados e forma de onda

Analise de Qualidade de Energia

Portas de comunicação I/O
Ethernet Port/s
Power Over Ethernet (PoE) – in, out

Elspec G4100 Especificações

Elspec G4400 - Especificações

Dimensões (H×W×D):197×200×46 mm

Canais de entrada: até 12

Panel cutout:135×135 mm

Tensão nominal: 800V (8 kV para 10x)

Fonte:48 VDC

Potencia de alimentação: Max 10 VA

PoE in

Impedância de entrada:> 3 MΩ

LED backlight

Corrente (carga):0.08 VA

160×128 pixels Graphic screen

Dimensões (H×W×D): 230×137×172mm

6 function buttons

Fonte: 110-230 VAC ~ 50-60 Hz

Maxima distância para o

48 VDC

Elspec G4400: ilimitado

PoE in, PoE out
Até 25 segundos de autonomia
Até 1024 amostras por ciclo

194

Taxa de compressão típica do
PQZip 1:1000
197

135

*ELSPEC G4400 sem expansões
48

Sobre a Elspec
A Elspec é provedora de soluções e ferramentas voltadas para a qualidade de energia com
tecnologia de última geração. Aplicações implementadas em instalações industriais, comerciais e
concessionárias têm proporcionado significativo incremento da qualidade de energia das redes
elétricas, bem como aumentado a eficiência energética e redução de perdas devido ao uso de
avançadas ferramentas de analise e compensação de redes elétricas.
Família de produtos ELSPEC: O Equalizer é um compensador de energia reativa tempo real que
proporciona significativa otimização da qualidade de energia elétrica; O Activar é um equipamento
para correção do fator de potência, com ilimitadas manobras livres de transientes; Elspec G4000
“Power Quality Data Center” aplicado na análise da qualidade de energia com o uso da tecnologia
de compressão patenteada PQZip para seleção, e armazenamento de dados; PPQ-306
Equipamento portátil para analise da qualidade de energia; PQSCADA Software para medição e
análises complexas em formato gráfico; Reatores núcleo de ferro:para filtros de harmônicos;
MKP Capacitores com baixas perdas para compensação de energia reativa.

A Ação Engenharia é a representante das soluções da ELSPEC no Brasil.
contato: comercial@acaoenge.com.br

Ação Engenharia e Instalações Ltda
Av. D.Pedro I, 656 – V.Monumento – São Paulo – SP Tel: 11-69145177

www.acaoenge.com.br

