
Analisador de Energia

RE6000/PT(Portátil)

Avaliação de energia:
 Sobretensão;
 Subtensão;
 Harmônicas;
 Transientes;
 Ajuste do fator de potência;
 Estudo do fluxo de carga;
 Laudos para certificações;
 505 da ANEEL;
Grandezas em RMS e TRUE RMS.

Evite perdas e dimensione soluções rapidamente:
 Identificar causas de problemas remotamente;
 Detectar e prevenir problemas de QEE através de manutenções preditivas;
 Dimensionamento de Filtros de harmônicas e bancos de FP;
 Análise da criticidade do sistema.

Planejamento e racionalização do consumo de energia (Gestão):
 Análise da confiabilidade do sistema elétrico;
 Aumento de carga;
 Mercado Livre de energia / Assessoria técnica para migração;
  Otimização dos contratos com a concessionária;
 Eliminação de multas;
 Reenquadramento Tarifário.

Opcional escala 

de medição 

até15000A.



MÓDULO H (Harmônicas)

EQUIPAMENTO BÁSICO

 Dotado de entradas trifásicas de tensão e corrente, o equipamento 

básico permite a análise de tensões, correntes, potências ativas, reativas e 

aparentes, fator de potência, desbalanceamentos, distorções harmônicas 

totais de tensão, corrente e global, frequência, distorção total de demanda, 

consumos, demandas e interrupções. O Equipamento básico possui 

comunicação ETHERNET.

 O RE6000/PT/N é o modelo configurado com o módulo de 
Neutro (N), o qual possui quatro entradas de medição de corrente e quatro 
entradas de medição de tensão. Este módulo é especialmente indicado para 
sistemas desbalanceados, ou onde há incidências de harmônicas na rede.

O RE6000/PT/B/T é o modelo configurado com o módulo de 
Transientes (T), que indica a capacidade de captura de eventos transitórios. 
Com avançadas técnicas de processamento de sinais o RE6000 é capaz de 
identificar e registrar perturbações e distorções presentes em meio ciclo da 
forma de onda. 

 O RE6000 pode ser composto de módulos opcionais específicos de medição, de forma a configurar um 

produto adequado para cada necessidade. Insira tantos módulos quantos forem necessários para sua aplicação.

 O equipamento básico é a configuração inicial de todos analisadores da série RE6000 sem módulos 

adicionais. O equipamento sai de fábrica com comunicação ethernet.
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MÓDULO N (Neutro)

 O RE6000/PT/H é o modelo configurado com o módulo de 
Harmônicas (H), que indica a medição das perturbações na rede. Este modelo é 
indicado para aplicação em sistemas elétricos onde se pretende medir os níveis 
e as características das distorções harmônicas presentes no circuito. A medição 
pode ser feita até a 50ª ordem, analisando harmônicas de ordens pares e 
ímpares.

MÓDULO T (Transientes)

Módulos opcionais

Software de análise

 O Software de análise ANL6000 para tratamento dos dados coletados acompanha 
este produto. Compatível com todas as versões do windows superiores ao XP, este 
software permite gerar gráficos, tabelas e relatórios nas mais diversas formas, além de 
simulações e outras opções de análise.

 



Exemplo: RE6000/PT/H-N/TI3000 160mm - Equipamento RE6000/PT (básico) com os módulos H, N, e sensor de corrente 
flexível Ti3000 com 160mm de diâmetro, medição até 3000A.

Módulos:

- N
- H
- T

Sensor:
- EB100.
- EB1000.
- TI3000 160mm.
- TI3000 240mm.

RE6000/PT/ ___ / ___ .

Monte seu equipamento

Dimensões do equipamento

 Opções de dimensões

 240mm 160mm

Ø 240 mm

TI3000/240

Ø 160 mm

TI3000/160

Sensores de corrente

Deve-se escolher quais sensores de corrente acompanharão o equipamento:

     EB100   Alicate rígido (0,1A à 10A e 10A à 100A)
     EB1000 Alicate rígido (1A à 200A e 10A à 1000A)
     TI3000/160mm de diâmetro, Sensor flexível (10A à 3000A)*
     TI3000/240mm de diâmetro, Sensor flexível (10A à 3000A)*

*Nos sensores TI3000 deve-se escolher qual o diâmetro;
*Nos sensores TI3000 deve-se escolher qual a escala:

     0 a 500A
     10 a 3000A
     150 a 15000A
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A integração pode ser programada entre 100ms e 30 
minutos. Valores permitidos:
 - Milisegundos: 100, 200 e 500;
 - Segundos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30;
 - Minutos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30;

Permite selecionar quais as grandezas e fases que serão 
registradas. Permite também que todas as grandezas 
possam ser registradas  simultaneamente:
 - Tensão (3 fases + neutro);
 - Corrente (3 fases + neutro);
 - Potência (3 fases);
 - DHTI e DHTU (3 fases);
 - Frequência;
 - Tensão de linha.

Permite programar um horário definido para iniciar e parar uma 
medição;
Timer diário: permite realizar diariamente uma medição em um 
horário pré-programado.

Linear: memória que, ao esgotar a capacidade, encerra o 
registro. Permite até 15 arquivos em memória;
Cíclica: memória que, ao esgotar a capacidade, 
sobrescreve os registros mais antigos com os novos. 
Permite 1 único arquivo em memória.

Permite selecionar se o RE6000 irá considerar as harmônicas 
nas grandezas RMS (V, I, FP, P, Q e S);
Permite configurar, caso o módulo de harmônicas esteja 
instalado, qual o intervalo de aquisição deste dado, baseado no 
tempo de integração.

Relação de TP: configurado somente quando um TP 
externo, como por exemplo um TP de medição, for utilizado;
Relação de TC: esta relação é programada 
automaticamente pelo equipamento, quando um sensor de 
corrente for selecionado no menu 61. Poderá também ser 
configurado manualmente, caso uma relação diferente 

Permite configurar o endereço IP do equipamento.

Define o início e o fim do horário de verão.

Permite selecionar qual sensor de corrente será utilizado pelo 
equipamento.

Permite configurar o número máximo de eventos a serem 
registrados, quais fases serão monitorados e o valores dos 
triggers  para registro de Sag, Swell, Transientes, DHT e 
Frequência.

Usado para configurar o calendário e o relógio do 

Permite a programação de um intervalo em minutos, onde o 
equipamento registra em 100ms, para a análise de partidas de 
motores. Após o término deste intervalo, o equipamento volta a 
registrar na integração configurada anteriormente (Menu 13).

Transientes

Entrada de corrente

Horário de verão

Data e hora

Endereço IP

Relação de TP e TC

Harmônicas

Tipos de Memória

Timer

Grandezas Registradas

Integração Partida de Motor

Funções Parametrizáveis

RE 6000/TM Cabo de Tensão

Cabo de Comunicação ManuaisMaleta Software  ANL 6000

Sensor de corrente 
TI3000 (opcional)

Cabo de Alimentação
Auxiliar  Dimensões

 240mm 160mm

Acessórios

Ø 240 mm Ø 160 mm



Especificações Técnicas

Range VAC: 70 à 300Vac (Fase/Neutro Fonte Trifásica)

Range VDC: 100 à 300Vcc

Consumo: 5VA

Número de entradas: 3 (VA,VB,VC) ou 4 (VA,VB,VC,VN)*

Range de tensão: 50 à 500 VAC (Fase-Neutro) 866V (F-F)

Resolução: 0,01V

Precisão: 0,2%

Sobrecarga de tensão: +10% valor máximo durante 1 segundo.

Impedância de entrada: 2M

Amplitude de banda: 1500 Hz

* Para equipamento com módulo de medição do Neutro Opcional

Rangedo canal de Neutro 0,5 a 100V

Número de entradas: 3 (IA,IB,IC) ou 4 (IA,IB,IC,IN)*

Tipo: Através de sensor flexível ou alicate rígido

Range de corrente sensor flexível:** 0 a 500A / 10 a 3000A / 150 a 15000A

Diâmetros possíveis: 160mm ou 240mm

Resolução: 0,01A

Precisão: 0,2% + Imprecisão do sensor

Amplitude de banda: 1500 Hz

* Para equipamento com módulo de medição do Neutro Opcional

**Escolher escala desejada. O padrão é 10 a 3000A.

***Precisão do sensor flexível 1%

Range: 45 à 70 Hz

Resolução: 0,01 Hz

Precisão: ± 0,01 Hz

Monofásicas: 2F

Bifásicas: 2F, 3F

Trifásicas: 3F, 4F e 5F

Entradas de corrente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Entradas de tensão

Frequência nominal

Alimentação auxiliar ou pela medição de tensão

Combinações de fiação



Especificações Técnicas

Tensões: Por fase e trifásicas

Correntes: Por fase e trifásicas

Precisão das potências: ± 0,5% + erro do sensor/TC

Fator de potência: Indutivo e capacitivo

Range do FP: 0,001 até 1 indutivo e 0,001 até 1 capacitivo

Precisão do FP: ± 0,5%

Fator de deslocamento: Indutivo e capacitivo

Range do FP: 0,001 até 1 indutivo e 0,001 até 1 capacitivo

Precisão do FP: ± 0,5%

Distorções: DHTi, DHTv, TDD, DHT GLOBAL

Relações de transformação TC e TP (para medições indiretas em média ou alta tensão)

Tabelas e planilhas com todos os dados integrados*

Simulações de correção do fator de potência e KVAr de correção

Desequilíbrios:
Percentuais de desbalanceamentos entre as 

fases de tensão (NEMA e IEC)

Potências: Ativas, reativas e aparentes por fase e totais 

Diferenciação das informações por posto horário - Ponta, Fora ponta e Reservado

Registros por horário (Função TIMER - Determina-se horários de início e fim de registros)

Módulo de partida de motores

Emissão de relatórios completos e resumidos*

Gráficos de linhas e barras dos dados*

PARÂMETROS MEDIDOS

Exportação dos dados para outras plataformas

Análise de interrupções no fornecimento

Análise do consumo e geração

Análise do consumo (Energia ativa e reativa) e demanda ativa e reativa

*(permite configuração ou seleção de moldes pré definidos)

Apresenta valores máximos, médios e mínimos das grandezas no intervalo definido;

Distribuições de tensão conforme Resolução 505 da ANEEL (Histogramas, relatórios e etc..)

Valores Calculados dos Indicadores Individuais e Coletivos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diagrama vetorial

Medições de todas as grandezas e parâmetros simultâneos

Visualização das grandezas em tempo real através do display ou software

FUNCIONALIDADES

Sequência de fases



Especificações Técnicas

*Suporte técnico por telefone ou remoto via WEB disponível gratuitamente.
*Assistência técnica especializada nacional.

Ordens medidas:
1° (fund) até 50° (pares e ímpares) Conforme 

IEC 61000-4-7

Ângulo de fase: 0° a 360°

Formas de onda

Planilhas pré configuradas 

Gráficos e relatório pré-definidos

Histogramas (Espectro harmônico): Percentuais e valores absolutos

Distúrbios de tensão: Até 700V (F-N) de pico

Duração mínima detectada: 130 μs

Classificação dos eventos: SAG / SWELL

Classificação dos eventos quanto a duração: Instantâneo / Momentâneo / Impulsivo.. 

Métodos de medição utilizados: IEC IEC 61000-4-30

Harmônicos: IEC 61000-4-7

NORMAS

Para módulo H (Harmônicas)

Tratamento de dados:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Filtro de extremos em V ou I                            

Para todas as fases                     

Para módulo T (Captura de Transientes)

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS



Especificações Técnicas

Intervalo de integração: De 100 milissegundos à 60 minutos

Capacidade da memória interna: 256MB

Bateria: Interna para armazenamento de dados (Recarrega automático)

tipo: LCD gráfico (cristal líquido)

STN: Azul e branco

Retroiluminação: Com backlight

tamanho: 66,52 x 33,24 mm (3 polegadas)

resolução: 128x64 pixels

Força de contato: 160 ± 30g

Vida útil: 50.000 ciclos (mínimo)

Ethernet Porta Ethernet RJ45 a 100Mbps (Protocolo TCP/IP)

Memória do computador: > 512 Mb de RAM

Atualizações: Gratuitas

Software de análise: O software de análise ANL6000 acompanha o produto

CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE

Compatibilidade com sistema 

operacional:
Windows XP, Vista, 7 e 8

*Medição consecutiva com todos os parâmetros registrados simultaneamente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Resolução: 128 amostras por ciclo  (Simultaneamente em todos os canais)

Teclado

Interfaces de comunicação

Memória para registros

Display

Autonomia: Integração em 1 segundo: superior a 6 meses                                            

Base de tempo:
Cristal de quartzo - Resolução de 10 ms                                                           

Horário exibido em HH:MM:SS

Sistema de amostragem

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Especificações Técnicas
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*Este equipamento possui versão TM com proteção para uso ao tempo (Ip65), 
podendo pode ficar exposto ao sol, poeira, chuva e etc. Consulte catálogo específico 
com o vendedor.

Dimensões frontais: 217,6 X 281 mm

Profundidade: 73 mm

Peso: 1,9 kg

Grau de proteção: IP 54

Grau de Poluição: II (grau 2)

Categoria: CAT III

Isolação: 2,5kV - 60Hz

Temperatura de operação: -10°C à 60°C

Temperatura de armazenamento: -20 °C a 70 °C

Umidade: 0 % a 95 %, sem condensação

Quantidades Descrição
1 Manual de operação do equipamento

1 Manual de operação do software

1 Cabo de comunicação RJ45

1 Cabo de alimentação auxiliar

1 Conjunto de cabos de tensão

1 Maleta (acomoda eqpto e acessórios)

Período de garantia para defeitos de fábrica: 12 meses

Idioma das telas do equipamento Português ou espanhol

Idioma do software Português, Inglês ou Espanhol

Manuais do equipamento e software Português

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

ACESSÓRIOS

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

Características ambientais


