
ANALISADOR DE ENERGIA RE-6000 
 
Fácil instalação e operação 
• Amplo display gráfico 
• Portátil com design ergonômico 
• Medição e registro de grandezas, harmônicas e perturbações 
• Precisão típica de 0,2% 
• Memória de massa de 8 ou 16Mb 

 
Apresentação_________________________ 

   No projeto do RE6000 foi aplicada toda a experiência da Embrasul na produção de analisadores 
de energia acumulada por mais de dez anos. Portanto os conceitos de performance, robustez, 
ergonomia, maleabilidade, segurança e interfaceamento amigável com o usuário foram os itens 
privilegiados pela equipe de desenvolvimento do projeto.
 
   O emprego de processamento em DSP e conversores AD de alta resolução confere ao RE6000 
uma extraordinária performance para realização de cálculos em tempo real.
 
   O Analisador de energia RE6000 é um equipamento completo para análise de energia. No 
desenvolvimento do seu projeto foi concebido um sistema de módulos de funções para permitir 
que para cada aplicação específica o usuário tenha o equipamento mais adequado possível.  

 
Aplicações___________________________ 

• Levantamento de curvas de carga.
• Diagnóstico energético
• Qualidade de energia (Sag Swell)
• Rateio de custos 

  
• Diagnóstico de distorções harmônicas
• Correção do fator de potência
• Levantamento de demandas
• Conservação de energia 

Apresentação________________________________ 

   No projeto do RE6000 foi aplicada toda a experiência da Embrasul na produção de analisadores 
de energia acumulada por mais de dez anos. Portanto os conceitos de performance, robustez, 
ergonomia, maleabilidade, segurança e interfaceamento amigável com o usuário foram os itens 
privilegiados pela equipe de desenvolvimento do projeto.
 
   O emprego de processamento em DSP e conversores AD de alta resolução confere ao RE6000 
uma extraordinária performance para realização de cálculos em tempo real.
 
   O Analisador de energia RE6000 é um equipamento completo para análise de energia. No 
desenvolvimento do seu projeto foi concebido um sistema de módulos de funções para permitir 
que para cada aplicação específica o usuário tenha o equipamento mais adequado possível.  

 
Módulos RE6000_____________________________ 

O RE6000 é composto por quatro módulos: 

   
 

 
  

Modulo B
O módulo básico denomina-do pela letra “B” é composto pelas 
seguintes funções de medição e registro:
1. - Grandezas:
Tensão, Corrente, Potências, DHT, Freqüência.
2. - Int. de integração: Entre um seg. a uma hora. 



  

Módulo H 
O módulo de medição de distorções harmônicas é denominado pela 
letra “H”: 
Com este módulo o RE6000 passa a medir e registrar distorções 
harmônicas, estas medições podem ser feitas simultaneamente com 
outras grandezas. A forma de parametrizar esta função define a cada 
quantos intervalos de integração serão feitas as medições de 
harmônicas. É possível a parametrização a partir de um intervalo de 
integração de 100ms até 65.000 intervalos. 

  

Módulo N
O módulo de medição de neutro denominado pela letra “N”: Este 
módulo foi desenvolvido para permitir a medição de tensão e corrente 
de neutro.  

  

Módulo T
O módulo de medição de transientes denominado pela letra “T”:
Com este módulo é possível fazer as medições de Sag, Swell e 
Transientes 
 
Mais detalhes 

 
Memória de Massa_______________________ 

 

  

O RE6000 é dotado de uma memória de massa de 8Mb, que pode 
ser expandida para 16Mb. 
 
Para facilitar a operação foi concebido um sistema de identificação 
de arquivos, ou seja, na inicialização do registro o usuário pode 
nomear o arquivo, de tal forma que ele pode com facilidade 
identificar o referido arquivo, o mesmo pode ser visualizado no 
display antes de descarregar para um PC. Cada arquivo aloca um 
espaço na memória e é completamente independente de outros 
arquivos. A memória foi configurada para comportar até quinze 
arquivos. Quando o RE6000 for parametrizado para a opção de 
memória cíclica os arquivos serão apagados no momento que se 
esgotar a memória disponível. 

  

 

http://www.embrasul.com.br/produtos/analisador/transientes.htm


Diagrama Fasorial____________________ 

  

O RE6000 apresenta o diagrama fasorial no seu display.
O diagrama fasorial exibe os ângulos de fase de tensão ou corrente 
entre fases.
Com o diagrama fasorial é possível verificar defasamento entre 
tensões ou correntes, auxiliando o usuário para a correta ligação da 
entrada de corrente e tensão. 

  

Harmônicas_________________________ 

  
O RE6000 também apresenta as harmônicas no seu display
As harmônicas são visualizadas no formato histograma, sendo exibidas 
da 1º até 51º ordem. É possível selecionar o sinal de entrada e 
visualizar as harmônicas encontradas no sinal. 

      
      

   

Display_____________________________ 

O RE6000 possui um display gráfico de 128x128 
pixel. Dot size de 0,5mm, o que confere uma área 
útil de visualização de 70 x 70mm. Com back ligth.
 
O mesmo foi dividido em três áreas de exibição: A 
primeira, chamada área de status, fica na parte 
superior do display; na parte central fica a área 
mais ampla chamada de área útil para exibição de 
informações; e a terceira é a área de funções. 

 

Barra de status:
Na barra de status temos um conjunto de ícones que auxiliam o usuário na visualização de uma 
série de importantes informações sobre o estado das funções do RE6000.  

 

 

 
Este ícone sinaliza o estado da comunicação do RE com um PC. Se os dois ícones; RE e PC, 
estiverem piscando significa que a comunicação está em curso.
 
Se o ícone do RE não estiver piscando e o ícone do PC estiver inativo, significa que o RE está 
enviando dados mas o PC não está recebendo. 



 
Este ícone quando ativo, significa que o RE está registrando dados na sua memória de massa. 

 
O calendário do RE fica sempre ativo, com a data expressa em dia mês, ano; hora minuto, 
segundo. 

 
Indica o espaço disponível, em percentual e em tempo de autonomia da memória de massa do 
RE6000. 

 
Indica que o RE está em estado de espera para o início de registro. É possível a parametrização de 
um único evento a partir da configuração da data e hora de início e fim do evento.
 

 
Informa que o RE está em estado de espera para o início de registro diário. 

 
Teclado_______________________________ 

 
Parametrização_________________________ 

Seqüência das principais funções de parametrização: 



  

 

  

Ligação______________________________ 

MÓDULO RE6000/B 
 

 
 

Exemplos de conexão aos principais sistemas de ligação: 



 

 

 
 

MODELO RE6000/N 
 

 
 

Exemplos de conexão aos principais sistemas de ligação: 



 

 

 

 
Acessórios___________________________  

Acessórios do conjunto RE 6000/B



 

Acessórios do conjunto RE 6000/N 

 
 

Dimensões___________________________ 



 
 

Especificações Técnicas_________________  

Medição de tensão 30 à 600V direto 

Medição de Corrente Através de Sensor Flexivel ou Alicate de Corrente  

Freqüência 50/60 Hz 

Alimentação 85 à 300V 

Consumo máximo 10 VA 

Isolação 2,5 kV 

Peso 1,9 Kg 

Dimensões 281x217,6x73 

Comunicação RS232 

Exatidão de Tensão  
0,5% para tensão entre 30 a 100 V
0,2% para tensão entre 100 a 500 V 
0,5% para tensão entre 500 a 600 V 

Exatidão de Corrente 0,2% entre 5% a 100% da Escala de Corrente  

Exatidão do RE para Ângulo 
de Fase  

<0,3 Graus  

 
 


