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Leia-me
Sobre este manual de instruções

Este manual de instruções fornece informações detalhadas para ajudá-lo a instalar e
operar de forma eficiente o controlador de fator de potência RVT.

Atenção

Atenção, perigo: Este símbolo é um aviso indicativo para salientar uma
informação importante.

Antes de instalar e operar o RVT, leia as instruções de segurança com atenção.

Mantenha este manual à disposição dos funcionários responsáveis pela instalação,
manutenção e operação da sua planta. ge of installation, maintenance and operation.

Segurança

O RVT atende a Norma Diretiva Européia LVD 2006/95/EC.

Cuidado, risco de choque elétrico: Este símbolo informa ao leitor que as
informações de segurança devem ser levadas em consideração.

Instalação, manutenção e operação do controlador RVT deve ser realizada por
eletricistas qualificados.

Não instalar com alimentação eletrificada.
Para limpeza, remova  a poeira com uma toalha seca. Não utilizar abrasivos, solventes
ou álcool.
Antes de limpar por favor desligue a fonte de alimentação e medição de tensão do
circuito.
Não abra o envólucro do RVT. Não há partes reparáveis no interior do mesmo.
O controlador RVT é conectado a um transformador de corrente. Não desconecte o TC
antes de assegurar que o mesmo esteja curto-circuitado ou conectado a outra carga
paralela com carga de impedância suficientemente baixa. A não realização deste
procedimento poderá causar perigosas sobre tensões.
Não utilize este produto para nenhuma outra função para qual não tenha sido projetado.

Compatibilidade eletromagnética

O RVT está em conformidade com a Norma Diretiva Euroéia EMC 2004/108/EC.

Quando um equipamento é utilizado em um sistema, as Normas Européias podem exigir
que o EMC do sistema seja verificado.

Os tópicos a seguir são de grande utilidade por contribuir com o desempenho do EMC
em um sistema: Caixas metálicas geralmente aumentam o desempenho do EMC.

1. Instale os cabos longe das aberturas das caixas.
2. Instale os cabos próximos a estruturas metálicas aterradas.
3. Utilize vários cabos de aterramento para as portas ou outras partes necessárias do
painel.
4. Evite impedâncias comuns à terra.
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1 Introdução ao controlador
O que este capítulo contém
Este capítulo apresenta uma descrição geral do controlador de fator de potência RVT.
Ele ilustra a estrutura básica do controlador, principais características bem como a
interface touch screen.

1.1 Um poderoso controlador de fator de potência trifásico com análise individual de cada fase
O controlador é capaz de compensar o fator de potência tanto em redes balanceadas
quanto desbalanceadas. Existem dois tipos de controladores RVT: RVT modelo básico
RVT6/RVT12 e o RVT modelo trifásico RVT12-3P. O modelo básico é totalmente
compatível com os RVTs anteriores com 6 e 12 saídas, que é aplicável em sistemas
trifásicos balanceados ou sistemas monofásicos (fase-fase). A versão trifásica RVT12-3P
é uma versão mais poderosa com funções de controle de fator de potência individuais
por fase graças aos 3 TCs de medição, um para cada fase. O RVT12-3P possui apenas
a opção com 12 saídas.

O RVT pode também ser utilizado para banco de capacitors automáticos em Média
Tensão. Detalhes de como conectar o RVT a um banco de MT pode ser encontrado em
4.2.1.1.

1.2 Principais caractrísticas do RVT
Controle da correção do fator de potência

O controlador de fator de potência RVT é a unidade de controle de um banco de
capacitores automático que é utilizado para compensar a potência reativa em uma
instalação onde exista a predominância de cargas indutivas.

Ele secciona os capacitores de forma a alcançar o valor de cos j definido pelo usuário.

· Todos os parâmetros de seccionamento podem ser programados manualmente
ou automaticamente (descrição nos capítulos 4.2.2 e 4.2.1).

· Adicionalmente ao valor de cos j definido, pode-se programar um valor cos j
noturno bem como um valor de cos j em modo regenerativo. (descrição no
capítulo 4.2.1.3).

· Para o modelo trifásico RVT12-3P, o controlador pode ser configurado para
ligar/desligar capacitors monofásicos em redes desbalanceadas. Esta função é
utilizada para corrigir baixo fator de potência em cada fase individualmente; por
exemplo, FP=0,6 na fase 1, FP=0,8 na fase 2 e FP=0,95 na fase 3. Isto é muito
prático para áreas residenciais/comerciais onde as 3 fases podem estar
desbalanceadas pelo fato de existirem muitas cargas monofásicas.

Medições e monitoramento

· Medições (descrição no capítulo 4.1).

· Proteção contra fenômenos inesperados e/ou utilização não autorizada
(descrição nos capítulos 3.1.4 e 4.2.1.1).

· Registro das informações e mensagens baseado em um relógio com horário real
(descrição nos capítulos 4.1.5 e 4.3).

· Checagem e teste do estado dos relés (descrição nos capítulos 4.3.2 e 4.3).

· Medição de temperature: até 8 pontos de medição podem ser conectados
(descrição no capítulo 4.2.1.4.3).
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Comunicações

· Conexão Modbus (é necessário um adaptador Modbus RS485)

· Conexão USB (Compatível com as especificações USB 2.0)

· Interface Ehernet TCP/IP

· Conexão CAN 2.0 com saídas extensíveis para 32. Hardware instalado nesta
versão do RVT, de forma que o software será implementado no futuro breve.

Informações detalhadas no capítulo 4.4.

1.3 Visões frontal e traseira

Figura 1: Visão frontal do RVT

Figura 2: Visão traseira do RVT (Modelo básico RVT6/RVT12)
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Figura 3: Visão traseira do RVT (Modelo trifásico RVT12-3P)

1.4 Interface touch screen colorida
Uma tela touch screen QVGA 320 x 240 pixels auxilia o usuário a operar o controlador
de forma mais fácil. Todos os menus e parâmetros são fáceis e intuitivos graças ao
touch screen.

Figura 4: Tela inicial do RVT

O menu detalhado poderá ser encontrado no capítulo 3.1.
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2 Instalação
O que este capítulo contém

Este capítulo apresenta as instruções de montagem do controlador no painel e explica
como fazer a conexão elétrica do controlador. O diagrama de cabeamento é apresentado
no capítulo 2.3.

2.1 Montagem
Por favor siga os passoa abaixo para montar o RVT no painel..

Passo 1: Encaixe o RVT perpendicularmente ao painel do banco de capacitores (b).
Passo 2: Gire o RVT para inserí-lo no painel do banco de capacitores.

Passo 2

Passo 1
(a)

(b)

 Figura 5: Montagem do RVT

Nota: Dimensões do corte no painel: 138x138 mm.

Passo 3: Inserir o suporte de montagem (c) nos furos de fixação correspondentes (d) no
RVT.

Passo 4:  Puxe o suporte de montagem para trás.

Passo 5: Gire o parafuso (e) dentro do suporte de montage e aperte-o até o RVT estar
fixo no local de instalação.

Passo 3

Passo 4(c)

(e)Passo 5

Repita os passos 3 a
5 para o suporte de
montagem inferior.

(d)

 Figura 6: Montagem do RVT
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2.2 Conexão de cabos
Siga as instruções abaixo para conectar os cabos aos terminais na parte traseira do
controlador.

1. Empurre a alavanca do borne com uma chave de fenda.

Figura 7: Conexão de cabos

2. Insira o cabo (até 2,5mm²/rígido) no borne correto enquanto estiver pressionando a
alavanca.

Figura 8: Conexão de cabos

3. Solte a alavanca do borne.

Figura 8: Conexão de cabos

4. Pronto! O cabo está fixo.

Figura 9: Conexão de cabos
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2.3 Diagrama de ligação
O diagrama de ligação mostra as conexões dos circuitos principais e dos circuitos de
controle.

Modelo básico RVT6/RVT12

Figura 10: diagrama de ligação RVT (modelo básico RVT6/RVT12)

Modelo trifásico RVT12-3P

Figura 11: diagrama de ligação RVT (modelo trifásico RVT12-3P)
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PS1, 2 Fonte de alimentação
ML1-3 Medição de tensão
N.C. Não conectado
N Conexão do neutro
k1-3, I1-3 Conexão dos TCs
canH, canL Barramento CAN
Earth Aterramento
Temp Conexão dos pontos de prova para

medição de temperatura
RS485 Adap. Modbus
IN1+/-

IN2+/-

Interface RS485
Entrada digital para selecionar o cos j para
o dia/noite
Entrada digital para ativação de alarme
externo

A Fonte comum para relé de saída
1-12 Relés de saída
NO/NC Contatos de saída do relé de alarme
AL Fonte comum para o relé de alarme
FAN 1-2 Ventilador/Relé externo de alarme
USB Conexão USB
RJ45 Conexão Ethernet
Lock Travamento do hardware

Atenção: Uma proteção de sobrecorrente é recomendada para as conexões PS1-
PS2. Conexões: fusíveis 6Arms 10x38 gl 690 V.
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3 Início simples
O que este capítulo contém
Este capítulo descreve brevemente uma forma simples de iniciar a utilização do RVT
bem como o procedimento para o comissionamento automático do controlador.

3.1 Menu de navegação
Quando o RVT é ligado após o processo de inicialização (onde o logo da ABB é
mostrado) a tela de início é a primeira tela que sera mostrada conforme a Figura 12.

Figura 12: Tela inicial do RVT

No centro da tela, os 4 ícones (Medições, Configurações, Monitoramento dos bancos e
Comunicações) representam os 4 níveis-raiz do menu.

Na parte inferior da tela, a barra de status mostra quais estágios de capacitores estãoa
tivos, o estado do bloqueio do RVT, avisos, a fonte de controle do RVT (local pela tela
touch screen ou via comunicação),

At the bottom of the screen, the status bar shows the active capacitor steps, RVT Lock
status, warnings, the control source of the RVT(by local touch screen or
communications), demanda de ligar/desligar estágios, modo de operação: A
(automatico), M (manual) e S (ajustes). Significados detalhados dos ícones de estado
podem ser encontrados nas legendas abaixo.

3.1.1 Legendas para os ícones da tela touch screen

…
Ativo (fechado) saídas (saídas inativas não são realçadas)

Configurações do banco desbloqueado

Configurações do banco bloqueado

Configurações podem ser feitas apenas através de comunicação

Configurações podem ser feitas através da interface touch screen ou
comunicação

Alarme de temperatura (relé do alarme está ativado) ou aviso (o relé de
aviso do ventilador está ativado)
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Sem avisos nem alarmes relacionados a temperatura ativados (alarme e
ventilador/relé desativados)

Nível de aviso alcançado (o relé do ventilador está ativado)

Alarme ativado (relé do alarme está ativado)

Alarme desativado (relé do alarme não está ativado)

Configurações bloqueadas pela chave na traseira do controlador

Configurações desbloqueadas pela chave na traseira do controlador

Demanda para ligar estágios

Demanda para desligar estágios

Sem nenhuma demanda para ativar/desativar estágios

Modo automático (estágios são automaticamente acionados de acordo com
as configurações)

Modo manual (estágios podem ser acionados manualmente)

Modo de configuração (Configurações podem ser definidas)

Troca de modo

Ajuda

Fechar janela

Validação

Próxima página

Excluindo a tela inicial, todas as outras telas do RVT possuem 3 partes: barra de títulos
no topo, barra de status na parte inferior e área de configurações no centro da tela.

Barra de títulos

Área de
configurações

Barra de status

Figura 13: Composição da tela do RVT
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3.1.2 Barra de títulos
No canto esquerto da barra de títulos, o botão Modo é utilizado para escolher entre os 3
modos de operação do RVT: Automático, Manual e Configurações. A tela abaixo,
conforme Figura 14 aparece quando o botão Modo é pressionado. Quando um dos
modos é selecionado, por exemplo, se o modo Configurações for selecionado, uma letra

S maiúscula aparecerá no canto direito da barra de status. Esta letra  na barra de
status indica que o modo atual do RVT é o modo Configurações.

Figura 14: RVT – Troca de Modos

No centro da barra de títulos, como “Medições” na Figura 13, mostra o nome do menu
que está sendo apresentado na tela no momento.

Ao clicar no ponto de interrogação, uma informação relevante irá aparecer para
auxiliá-lo a entender e definir os parâmetros de forma mais fácil. A tela abaixo irá
aparecer após clicar no ponto de interrrogação da tela da Figura 14:

Figure 15: RVT – Informações relevantes

Clique no “X” vermelho no canto direito da barra de títulos , a tela atual será
fechada.

Nota: O RVT retorna automaticamente para o modo Manual quando o touch screen não
é tocado por mais de 5 minutos.
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3.1.3 Área de configurações
A área de configurações consiste em botões e campos de informações. Após finalizar a

configuração em uma tela, clique no botão OK para validar a configuração. No

caso de haver mais opções a ponto de não caber na tela, a flecha irá aparecer
na tela. Ao clicar na flecha, as outras opções serão mostradas na próxima tela.

3.1.4 Barra de status
A barra de status mostra quais estágios estão acionados e o estado atual do RVT. O
significado dos ícones de estado do RVT podem ser encontrados no capítulo 3.1.1.

Bloqueio de hardware e software

O RVT possui ambos bloqueios, de hardware e software. Uma chave azul na parte
traseira do RVT é responsável por esse bloqueio/desbloqueio. Quando está pressionado,

o RVT fica bloqueado e o ícone  irá aparecer na barra de status. Quando está solto,

o mesmo ícone irá mudra para: . Se o RVT estiver bloqueado, então todos as
configurações do banco não estarão acessíveis e o comissionamento também sera
desativado.

O ícone  significa que as configurações do banco no RVT estão bloqueadas via

software. O ícone  significa que as configurações do banco no RVT estão
desbloqueadas via software. Quando o controlador estiver bloqueado via software, todas
as configurações de banco estarão protegidas e inacessíveis.

Descrição sobre bloqueio via software poderá ser encontrado no capítulo 4.2.1.1.

3.1.5 Interface de teclado
Todas as informações serão inseridas a partir de uma interface de teclado.

Figura 16: Interface de teclado

Valores de Cos j podem ser inseridos com os símbolos  (indutivo) ou
(capacitivo).
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3.2 Iniciando o RVT
Quando o RVT é ligado, a tela inicial, coforme Figura 12 será mostrada.

Existem 4 grandes ícones na tela inicial: Medições, Configurações, Monitoramento de
Banco e Comunicação. Ao tocar em algum dos quatro ícones, o próximo nível do menu
poderá ser acessado.

O RVT possui seis opções de idiomas: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Chinês e
Português. Seguindo o caminho abaixo você poderá definir o idioma de sua preferência:

Tela inicialè Comunicaçãoè Configurações I/Oè Definir idioma

3.3 Comissionamento automático
Comissionar um RVT é muito simples. O comissionamento automatic do RVT auxilia o
usuário a iniciar o controlador rapidamente.

3.3.1 Descrição
O RVT executa o comissionamento automático da seguinte maneira:

· Reconhecimento automatic de:

o Mudança de fase e sentido para cada tipo de conexão pré-definida

o Número de saídas

o Tipo de sequencia de chaveamento

· Definição automatic do: C/k, corrente inicial, descrição detalhada sobre o C/k
poderá ser encontrada no capítulo 4.2.1.2.

3.3.2 Preparação para o comissionamento automático
Parâmetros exigidos durante o comissionamento automático:

· Tipo de conexão. Define o tipo de ligação dos TCs no RVT. Existem 8 formas de
conectar os TCs, que depende da quantidade de TCs e como eles estão
conectados na rede. Descrição detalhada dos tipos de conexões pode ser
encontrado no capítulo 4.2.1.2.

· Relação do TC: por exemplo se o TC for de 250A/5A, a relação do TC é de 50.
Mais informações podem ser encontradas no capítulo 4.2.1.2.

· Cos j objetivo (ver capítulo 4.2.1.3.)
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3.3.3 Comissionamento automático

· Se você tiver um curto-circuito no secundário dos TCs não se esqueça de abri-lo
após ligar a corrente de entrada do controlador de Fator de Potência.

· Se um transformador é utilizado para medição de tensão, o o valor do Vescala
precisa ser alterado conforme o transformador (ver capítulo 4.2.1).

Notas: quando o ícone  (bloqueio de hardware) aparecer na barra de status na parte
inferior da tela, significa que o RVT está bloqueado. O acesso ao modo configurações é
negado e o comissionamento não pode ser realizado enquanto o RVT não for
desbloqueado (ver capítulo4.2.1.1).

As imagens das telas a seguir mostram como se faz um típico comissionamento
automático:

1. Tela inicial, clicar em  “Configurações”: 2. Clicar em comissionamento:

3. Clicar em automático: 4. Clicar OK:

5. Clicar OK: 6. Selecione o tipo de conexão (Apêndice 7):
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7. Clicar OK: 8. Bloqueie ou desbloqueie as
configurações do banco – OK

9. Clicar OK: 10. Clicar OK:

11. Inserir relação do TC: 50: 12. Clicar OK:
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13. Clicar OK: 14. Clicar OK:

15. Clicar OK: 16. Clicar OK:

17. Clicar OK: 18. Clicar OK:
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19. Clicar OK: 20. Clicar OK:

21. Comissionamento automático finalizado:

O processo acima é um típico comissionamento automático. Algumas configurações
como relação e tipo de conexão do TC podem ser diferentes das utilizadas neste
exemplo.

Em caso de erros ocorrerem durante o comissionamento automático, o botão de “Ajuda”
irá instruir o usuário a identificar as causas e completar o comissionamento.



Controlador de fator de potência RVT ç Medições e configurações - 21

4 Medições e configurações
O que este capítulo contém
Este capítulo descreve todos os menus/submenus para medições, configurações,
monitoramento de bancos, comunicações, etc.

4.1 Medições

Este menu permite ao usuário visualizar vários parâmetros como tensão, corrente,
potência, temperatura. Cinco submenus estão inclusos neste menu principal: Visão
geral, Medições, Formas de onda, Medições e Registros.

O RVT é muito poderoso em medições e muito versátil para apresentá-las na tela. Todas
as medições podem ser mostradas em uma única tabela. Para medições com forma de
onda como tensão e corrente, um gráfico também está disponível. Um gráfico de barras
é fornecido para a medição de todas as harmônicas.

Visão Geral

O submenu Visão Geral nos dá uma lista complete de todas as medições.

Medições da rede

Medições da rede como tensão, corrente, potência, energia e temperature. Para o
modelo trifásico RVT12-3P, são apresentados também valores para cada fase
individualmente.

Forma de onda

Tensão e corrente da rede (fase-fase ou fase-neutro) podem ser mostradas em formas
de onda.

Registros

Este submenu permite ao usuário visualizar os valores extremos de alguns parâmetros
chave.
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Banco de medições

Esta função oferece ao usuário a possibilidade de mostrar na tela três medições que ele
escolher. Instruções detalhadas para esta função poderão ser encontradas no capítulo
4.1.4.

4.1.1 Visão geral
Detalhes de todas as medições disponíveis através do RVT:

Tabela 1: Visão geral das medições

Medição Unid Descrição

Tensão Faixa Precisão Valor máximo

Vrms V Tensão RMS Até 690Vac ± 1 % 106 V

V1 V Tensão RMS na frequência
fundamental

Até 690Vac ± 1 % 106 V

Frequência Hz Frequência fundamental 45Hz - 65Hz ± 0.5% 45Hz - 75 Hz

THDV % Taxa de distorção harmônica
de tensão

0 - 300% ± 1 % 1000 %

V harm. tabela Harmônica de tensão
mostrada em uma tabela 2nd-49th Ver nas páginas a seguir

V harm. gráfico Harmônica de tensão
mostrada em um gráfico 2nd-49th Ver nas páginas a seguir

Corrente Faixa Precisão Valor máximo

Irms A Corrente RMS 0 - 5 A ± 1 % 106 A

I1 A Corrente RMS para a
frequência fundamental

0 - 5 A ± 1 % 106 A

THDI % Taxa total de distorção
harmônica de corrente

0 - 300% ± 1 % 1000%

I harm. tabela Harmônica de corrente
mostrada em uma tabela

2nd-49th Ver nas páginas a seguir

I harm. gráfico Harmônica de corrente
mostrada em um gráfico

2nd-49th Ver nas páginas a seguir

Potência Faixa Precisão Valor máximo

Cos j Cos j -1è +1 ± 0.02 -1è +1

PF Fator de potência -1è +1 ± 0.02 -1è +1

P W Potência ativa -109è109 W ± 2% -109è109 W

Q var Potência reativa -109è109 var ± 2% -109è109 var

S VA Potência aparente 0è109 VA ± 2% 0è 109 VA

Missing Q var Potência remanescente para
alcançar o cos j pré definido

0è 109 var ± 2% 0è 109 var

Missing Steps Capacitores remanescentes
para alcançar o cos j pré
definido

Temperatura (opcional) Faixa Precisão Valor máximo

T1-T8 °C/°F Temperatura T1-T8 (Sensores
externos de temperature. Máx

-40°Cè +
105°C

± 1°C -40°Cè +
150°C
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de 8 sensores)

Energias Faixa Precisão Valor máximo

Energia ativa
fornecida

kWh Energia ativa para a rede 0è 1012 ± 3% 0è 1012

Energia ativa
consumida

kWh Energia ativa para a carga 0è 1012 ± 3% 0è 1012

Energia ativa
total

kWh Soma da energia fornecida e
consumida

-1012è 1012 ± 3% -1012è 1012

Energia reativa
indutiva

kvarh Energia indutiva 0è 1012 ± 3% 0è 1012

Energia reativa
capacitiva

kvarh Energia capacitiva 0è 1012 ± 3% 0è 1012

Energia reativa
total

kvarh Soma da energia indutiva e
capacitiva

-1012è 1012 ± 3% -1012è 1012

Energia total
aparente

kVAh Soma da energia ativa e
reativa

0è 1012 ± 3% 0è 1012

Notas

· Todas as medicões são médias e atualizadas a cada um segundo.

· Se um transformador for utilizado para medição de tensão, a medição da
harmônica de tensão poderá ser imprecisa devido ao comportamento de filtro do
transformador. A utilização de transformadores de alta qualidade minimizarão o
erro.

(1) A faixa de valores devem ser multiplicados pela relação do TC (Irms - I1 - P -
Q - S – Q remanescente) e a relação do transformador de tensão (Vrms - V1
- P - Q - S – Q remanescente).

(2) Cos j : cálculo baseado no valor fundamental das medições. Este valor é
utilizado como referência para as concessionárias de energia.

(3) Fator de potência: cálculo baseado no valor das medições fundamental e
das harmônicas. O fator de potência é sempre menor ou igual ao cos j.

O menu Visão Geral apresenta todos os itens medidos em uma lista.

O usuário pode customizar a tabela com os valores medidos conforme sua necessidade
pessoal apenas movendo os itens para a posição em que desejar.
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Selecione o item da lista que deverá ser movido (no exemplo abaixo, o THDV L-L foi
escolhido)

Item que
será

movido

Então selecione a posição para onde o item deverá ser movido (no exemplo o THDV L-L
foi movido para a posição da Freqência.

Item
movido

A tela Visão Geral é também um menu onde é possível acionar manualmente os
estágios. Pressione o modo “Manual” clicando no botão “Modo”.

Botão
para

acionar os
estágios

Então o botão para ativar/desativar estágios estará ativado.

Clique nestes botões para acionar os estágios manualmente.

Nota: O RVT12-3P mostrará uma nova tela perguntando qual tipo de estágio deverá ser
ativado/desativado. Diferenças entre estes estágios podem ser encontradas no capítulo
4.2.1.1.
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4.1.2 Medições da rede

O menu de Medições da Rede mostra todas as medicos da rede separadas por tipo
como podemos ver na Figure 17. Para o modelo trifásico RVT12-3P, o valores
individuais por fase também são inclusos.

Figure 17: Valores da rede



26 – Medições e configurações ç Controlador de fator de potência RVT

Medições de tensão / corrente

Mostrar
harmônicas

Tabela e gráfico de harmônicas de tensão e corrente

Harmônicas de tensão/corrente podem ser ilustradas em gráfico de barras conforme
mostrado abaixo. Com uma barra de rolagem é possível escolher uma harmônica
específica para ser mostrado no topo da tela: a ordem da harmônica, o valor e
porcentagem comparado com a fundamental.

Para valores de tensão e corrente, o RVT é capaz de mostrar as harmônicas em tabela
ou em spectro. Clique no botação “Selecionar” para escolher qual medição será
mostrada na tabela ou gráfico das harmônicas.

Selecionar a
medição que

será mostrada

Zoom no
gráfico

Figura 18: Harmônicas de tensão em gráfico
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Selecionar a
medição que

será mostrada

Figura 19: Harmônicas de tensão em tabela

Comentário: a precisão da harmonica de tensão é de ± 1 % da Vrms (Irms)

Medições de Potência e Fator de Potência
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Medição de Temperatura

Medição de Energia

Reiniciar
medição de

energia

Medições de energia são disponível no RVT12-3P (o modelo trifásic é equipado com um
relógio de tempo real).

Os valores de energia podem ser “zerados”.

4.1.3 Forma de onda
Uma vez que a tensão e corrente estiverem disponíveis (dependendo do tipo de conexão
utilizada no (RVT), poderão ser mostradas na tela como forma de onda. A Figura 20
mostra a forma de onda da tensão entre fase e neutron.

Selecione a
forma de

onda

Figura 20: Formas de onda de tensão e corrente
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4.1.4 Banco de medições
Esta função oferece ao usuário uma melhor visualização das medições mais
importantes.

Clique no item desejado e então clique em “Selecionar” para inserir os valores no banco
de medições.

Um exemplo é apresentado abaixo para as 3 medições mais importantes.

Figura 21: três medições mostradas no banco de medições

4.1.5 Registro de eventos
Descrição
A função para registro de eventos permite ao usuário registrar cada item significante
(veja lista abaixo):

· O valor máximo (ou mínimo)

· A duração acima (ou abaixo) do limiar.

Uma vez que o limiar foi definido (veja o exemplo abaixo), o RVT inicia a gravação dos
valores máximos (ou mínimos) automaticamente como também a duração total até o
usuário reiniciar a medição.
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Limiar
Valor máximo registrado

Duração total = t1 + t2 + t3 Tempo

Valores registrados
A função de registro permite ao usuário registrar o tempo de duração acima do limiar que
cada medição realizada apresentou para os seguintes parâmetros: Vrms [V], Irms [A], P
[kW], Q [kvar], S [kVA], THDV [%], THDI [%],Q [kvar] faltante, frequência* [Hz], T1* [°C
ou °F] até T8* [°C ou °F].
* Valores mínimos e durações abaixo do limiar estipulado também são gravados para
frequência e temperaturas.

Figura 22: Valores gravados no registro de eventos

Exemplo
Gravação de informação do Vrms.
Tensão da rede: 400V.

Figura 23:  Configuração do limiar para registro de eventos - Vrms
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Figura 24: Configuração do limiar para registro de eventos - Frequência

A informação gravada (valor máximo e duração total) pode ser removida selecionando e
confirmando no botão “Reset”.

4.2 Configurações

O menu principal Configurações possui submenus multi-nível que permite ao usuário
programar o controlador como também comissioná-lo e testá-lo.
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4.2.1 Configurações manuais (Modo “Set”)
A configuração manual permite ao usuário acessar todo o banco, instalação,
configurações do usuário e configurações das proteções/avisos. O usuário pode também
restabelecer as configurações de fábrica através deste submenu.

Figura 25: Configurações manuais

Antes de realizer qualquer configuração no controlador, por favor certifique-se que o
mesmo se encontra no modo “Set”. Verificar capítulo 3.1.4 e 4.2.1.1. para
bloqueio/desbloqueio.

4.2.1.1 Configurações do banco
Início->Configurações->Configurações manuais->Configurações do banco

O menu de configurações do banco inclui todos os parâmetros configuráveis relacionado
ao banco.

Configurações
do controlador

Configurações
de atraso

Configurações e
seleções das

saídas

Figura 26: Configurações do banco

Em seguida mostra a lista de configurações dos parâmetros do banco

V nominal: tensão nominal do banco.

Quando a tensão nominal é selecionada, as proteções de sub-tensão e sobre-tensão são
automaticamente ajustadas para 80% e 120% da tensão nominal.

Estes valores podem ser alterados manualmente.

V escala: Escala do TP externo



Controlador de fator de potência RVT ç Medições e configurações - 33

Exemplos:  para um transformador de 15kV/100V, V escala = 150.

Se não existe nenhum transformador externo então V escala = 1.

Esta função permite que o RVT controle um banco de capacitores em média tensão.
Uma tensão correta deve ser conectada nos terminais de medição do RVT. Então o RVT
irá mostrar a medição em média tensão de acordo com as configurações definidas.

Q est 1fs: o menor estágio monofásico (fase-neutro) que será utilizado para correção de
fator de potência individual em uma rede desbalanceada.

Q est 3fs: o menor estágio trifásico que será utilizado para uma rede balanceada.

Para ambas as configurações,

a) Após o comissionamento automático, este valor será determinado de acordo com o
menor estágio no banco de capacitores.

b) Para comissionamento guiado (ver 4.2.2.2), este valor precisa ser definido
manualmente.

Segue um exemplo de banco de capacitores com correção de fator de potência
monofásica e trifásica:

Sequência monofásica*: 1 ( 5kvar) 2 (10kvar) 2 (10kvar) è Q est 1fs = 5 kvar

Sequência trifásica: 1 (10kvar) 2 (20kvar) 2 (20kvar)è Q est 3fs = 10 kvar

Ou,

Sequência trifásica: 2 (15kvar) 4 (30kvar) 5 (37.5kvar)è Q est = 7.5 kvar

*Sequência: potência reativa relative ao valor dos capacitores conectados nas saídas do
RVT. Estes valores relativos podem ser entre 0 e 8.

Para ambos os modelos, básico (RVT6/RVT12) e trifásico (RVT12-3P), a sequência
padrão de fábrica é 1:1:.....:1. Sequências customizadas podem ser introduzidas
manualmente.l

Para customizar a sequência, navegue no menu conforme abaixo:
Início->Configurações->Configurações manuais->Configurações do banco->Saídas

A Figura 27 mostra as saídas 1 – 6; clique na flecha , a próxima tela mostrará
as saídas remanescentes  7-12 como mostrado na Figura 28.

Figura 27: RVT - Saídas 1-6
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Figura 28: RVT - Saídas 7-12 (Modelo trifásico RVT12-3P)

Na direita da tela, o “Status” inclui seis atributos de cada saída:

“Desligado fixo”: esta saída está desativada (padrão de fábrica);

“Ligado fixo”: esta saída está ativada (o capacitor correspondente ficará sempre ativado);

“1FsL1, 1Fsl2, 1FsL3”: esta saída controla um capacitor conectado na fase e neutron,
onde a fase é 1, 2 ou 3 respectivamente.

“3Fs”: esta saída controla um capacitor trifásico.

Para o modelo básico RVT6/RVT12, apenas as opções “Desligado fixo, ligado fixo e
ativado” estão disponíveis para os status de saída. Uma saída precisa estar “Ativada”
antes do controlador acionar o capacitor para Ligado ou Desligado.

Algumas configurações de saída típicas para o modelo trifásico RVT12-3P:

1° Configuração típica: 12 estágios monofásicos (fase-neutro):

Figura 29: Configuração típica para 12 capacitores monofásicos (modelo RVT12-3P)

2° Configuração típica: 6 estágios trifásicos + 6 estágios monofásicos (fase-neutro):
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Figura 30: Configuração típica para 6 capacitores trifásicos + 6 monofásicos (modelo RVT12-3P)

Atraso

Clique no botão “Atraso” na tela mostrada na Figura 26, o usuário pode configurar o
atraso para o acionamento dos capacitores.

Figura 31: Configurações de atraso do RVT

Atraso-Ligar:

· Em uma operação normal, é o tempo exigido para ligar um estágio após ter
ligado o anterior.

· Em uma operação integral, é o tempo integral entre duas decisões de
acionamento.

O atraso-ligar é necessário para permitir que o capacitor descarregue antes de acioná-lo.

Atenção: curtos atrasos podem causar danos graves no banco.

Atraso-Desligar:

· Em uma operação normal, é o tempo exigido entre desligar o próximo estágio
após desligar o estágio atual.

· Em uma operação integral, o Atraso-Desligar não é utilizado.
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Atraso para restabelecimento: o tempo que o RVT aguarda antes de reiniciar a
operação do banco após uma queda de energia.

Ao clicar no botão “Controle” na tela mostrada na Figura 26, o usuário poderá determinar
as medições do transformador de corrente bem como as estratégias de comutação
conforme tela abaixo.

Figura 32: Configurações de controle do banco com RVT

1Fs/3Fs

Estas configurações definem o tipo de conexão para a medição de corrente. O RVT
permite até 8 tipos de conexões de TCs baseados no tipo de rede (trifásico a 3 fios,
trifásico a 4 fios ou monofásico fase-fase):

Medição de corrente monofásica (disponível para ambos os modelos básicos RVT6/12 e
RVT12-3P):1Fs-1LL1, 3Fs-1LL1, 3Fs-1LN1,
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Medição de corrente trifásica (disponível para o modelo RVT12-3P):

3Fs-3LL3, 3Fs-3LL2 (sem conexão de neutron na instalação), 3Fs-3LN3, 3Fs-1LL3, 3Fs-
1LN3.

Instruções detalhadas das conexões podem ser encontradas no A7. Ilutração dos tipos
de conexão dos TCs e dos cabos do TC nos terminais do controlador  na seção de
apêndices no final deste manual.

Definição dos tipos de conexão acima:

3Fs – 3 LN 3

1: uma conexão de TC, 2: duas conexões de TCs,  3: três conexões de TCs

LN: Medição do V entre L e N, LL V medição entre fases

1: uma medição de V, 3: três medições de V

1Fs: rede monofásica (L-N ou L-L), 3Fs: rede trifásica

NOTA: L refere a Fase, N refere a Neutro

Linear / Circular (Lin./Circ. na tela)

Acionamento Linear segue o princípio "primeiro a entrar, ultimo a sair”.

Acionamento Circular segue o princípio “primeiro a entrar, primeiro a sair”.
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Ambas as operações são descritas na tabela abaixo.

Acionamento circular aumenta o tempo de vida dos capacitores e contatores
equilibrando a quantidade de utilização das saídas.

No caso de “duplo primeiro estágio” (1:1:2:2:…, 1:1:2:4:4.,…), a circularidade é aplicada
aos dois primeiros estágios e também na saída de maior valor.

Linear

Circular

ì Necessidade para adicionar
î Necessidade para remover estágio
n Saída fechada
o Saída aberta

Progressivo / Direto (Prog./Direto na tela)

A operação progressiva aciona os estágios sequencialmente um por um, baseado no
valor definido para o atraso-ligar.

A operação direta aciona os maiores estágios primeiro e então os outros estágios com
um atraso fixo de 12s, para alcançar o valor target do cos j de forma mais rápida.

O acionamento direto evita o acionamento intermediário inútil de capacitores.

Progressivo
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Direto

Normal / Integral (Normal/Int. on the screen)

Operação normal: aciona os estágios quando a demanda é presente durante todo o
tempo de atraso determinado.

Operação integral: aciona os estágios de acordo com a média de valor médio da
potência reativa solicitada.

Operação integral é muito útil para aplicações em que a carga varia rapidamente.

tempo
Atraso

acionamento

Integral = + +
Aciona um estágio

Normal =

Sem acionamento

Nenhum estágio

Nenhum estágio

Q

Proteção das configurações do banco (bloqueio via software)

As configurações do banco podem ser protegidas de acessos não autorizados ambos via
software quanto via hardware. A proteção via hardware é descrita em 3.1.4. As telas a
seguir ilustram como o bloqueio via software funciona. O caminho para a tela é mostrado
na Figura 33:

Início â Configurações â Configurações manuais â Configurações do banco â
Controle.

Figura 33: Configurações da proteção do banco: não protegido
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Para bloquear as configurações selecione a caixa de diálogo “Configurações do banco
desbloqueadas”, então a tela será alterada confome a Figura 34.

1. Os campos de configurações do banco ficam cinza.

2. “Configurações do banco desbloqueadas” é alterado para “Configurações do
banco bloqueadas”

3. Na barra de status, o ícone de cadeado é ativado:

O controlador
está bloqueado

via software

Figura 34: Configurações da proteção do banco: protegido

4.2.1.2 Configurações de instalação
Início-> Configurações-> Configurações manuais-> Configurações de instalação

As configurações de instalação do RVT fornecem instruções de como configurar os
parâmetros relacionados aos TCs.

Figura 35: Configurações de instalação do RVT

TC escala: escala do transformador de corrente.

Exemplo: um TC de 250A / 5A possui escala de 50.

C/k: corrente inicial do controlador RVT. É geralmente configurado para 2/3 do valor do
estágio de capacitor. (Qstep) (ver parágrafo Error! Reference source not found..)

Isto representa o valor do limiar de corrente para o RVT ligar ou desligar um estágio de
capacitor. O C/k pode ser programado de 0.01 to 5.
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O exemplo abaixo mostra o efeito de como um C/k muito baixo pode levar a um
acionamento inútil de capacitores:

Um C/k muito alto irá levar a um número insuficiente de estágios sendo acionados para
alcançar ocos j desejado.

A configuração recomendada do C/k pode ser calculada pela formula abaixo ou pode ser
lida diretamente na tabela também abaixo.

Fórmula

Rede trifásica Rede monofásica (L-L ou L-N)

Tabela 2: Tabela do C/k  para um sistema trifásico em 400V

TC escala K
Valor do estágio do capacitor (kvar)

5 10 15 20 30 40 50 60 70 90 100 120

10/1 50/5 10 0.48 0.97 1.45 1.93 2.90 3.87 4.84

20/1 100/5 20 0.24 0.48 0.73 0.97 1.45 1.93 2.42 2.90 3.38 4.35 4.84

30/1 150/5 30 0.16 0.32 0.48 0.64 0.97 1.29 1.61 1.93 2.26 2.90 3.22 3.87

40/1 200/5 40 0.12 0.24 0.36 0.48 0.73 0.97 1.21 1.45 1.69 2.18 2.42 2.90

60/1 300/5 60 0.08 0.16 0.24 0.32 0.48 0.64 0.81 0.97 1.13 1.45 1.61 1.93

80/1 400/5 80 0.06 0.12 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 0.73 0.85 1.09 1.21 1.45

100/1 500/5 100 0.05 0.10 0.15 0.19 0.29 0.39 0.48 0.58 0.68 0.87 0.97 1.16

120/1 600/5 120 0.04 0.08 0.12 0.16 0.24 0.32 0.40 0.48 0.56 0.73 0.81 0.97

160/1 800/5 160 0.03 0.06 0.09 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.54 0.60 0.73

200/1 1000/5 200 0.02 0.05 0.07 0.10 0.15 0.19 0.24 0.29 0.34 0.44 0.48 0.58

300/1 1500/5 300 0.02 0.03 0.05 0.06 0.10 0.13 0.16 0.19 0.23 0.29 0.30 0.39

400/1 2000/5 400 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.17 0.22 0.23 0.29

600/1 3000/5 600 0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.15 0.15 0.19

Nota:

Para o RVT12-3P, dois C/k estão disponíveis: 1 para monofásico e outro para trifásico;
no RVT6/RVT12 apenas 1 C/k está disponível.

O C/k trifásico é aplicável para instalações com um , dois ou três TCs; o C/k monofásico
é aplicável para instalações com 3 TCs (instalações trifásicas desbalanceadas).
Considera-se que todos os TCs conectados ao RVT12-3P (2 ou 3 TCs com diferentes
tipos de conexão) possuem a mesma escala. Entretanto, o estágio mínimo para cada
capacitor monofásico ou trifásico podem ser diferentes, isso requer dois C/K diferentes
para o RVT.
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Diferença de fase (aplicável somente ao modelo básico): a diferença de fase entre
tensão e corrente lida pelas conexões de medições.

Se o RVT estiver conectado conforme o diagram descrito no capítulo 2.3, o valor da
diferença de fase é de 90° (configuração padrão).

Para outro tipo de conexão, a diferença de fase a ser inserida pode ser selecionada nas
tabelas presentes no apêndice A6.

O RVT detecta automaticamente a fase correta no comissionamento automático.

4.2.1.3 Configurações do usuário
Início-> Configurações-> Configurações manuais-> Configurações do usuário

As configurações do usuário permitem ao usuário definir diferentes alvos para fator de
potência e atraso de alarmes.

Figura 368: RVT – Configurações do usuário

Cos j alvo: fator de potência alvo.

O fator de potência alvo pode ser determinado entre 0.70 indutivo e 0.70 capacitivo.

 indica um cos j indutivo e  indica um cos j capacitivo.

Cos j noturno: fator de potência alternative (desativado como padrão de fábrica).

A troca entre o cos j alvo e o cos j alternativo é realizada a partir de um sinal externo
aplicado na entrada digital IN 1 +/- (descrito no capítulo Error! Reference source not
found.).

Figura 379: RVT – Configurações do usuário: ativar fator de potência alternativo
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Reg. cos j: fator de potência alternativo. Ativado quando o fluxo de energia está
invertido: P < 0 (desativado como padrão).

Alarme: Os parâmetros do relé de alarme podem ser definidos para a condição de
alarme para cos j:
A condição de alarme para o cos j é alcançada quando: todos os estágios de
capacitores estão ligados e o cos j está abaixo do limite definido.

· Atraso do alarme: atraso no fechamento do relé de alarme do cos j.

· Atraso reset alarme: atraso na abertura do relé após a condição de alarme
desaparecer.

· Alarme cos j: valor limite

4.2.1.4 Proteções e avisos
Início-> Configurações-> Configurações manuais-> prot&aviso

O RVT irá ativar certas ações quando algum valor do sistema exceder os limites pré-
estabelecidos. O nível de Proteção é maior que os de Aviso.

Figura 40: Configurações de Proteção e Aviso do RVT

4.2.1.4.1 Proteções

Figura 38: Configurações de Proteção do RVT

Níveis de Proteção: definir os níveis de proteção contra subtensão, sobretensão,
harmônicas proibidas, Trms máxima; também permite proteção externa através da
entrada 2 opto-isolada. O relé de alarme possui 1 contato NA e um 1 contato NF.
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Uma vez que o nível de proteção é alcançado, as ações abaixo ocorrem:

· Todos os estágios de capacitores são desligados

· Uma mensagem de alarme aparece no display

· O relé de alarme é ativado (NA abre / NF fecha)

· O ícone  é realçado.

Nota: se o sinal externo IN2 (descrito no capítulo Error! Reference source not found.) é
ativado, todos os estágios de capacitores serão desativados e os parâmetros de
proteção conduzem o comportamento do relé de alarme:

· Desconexão e alarme

· Desconexão (sem alarme)

Após o evento desaparecer, o RVT irá reiniciar sua operação normalmente após um
atraso definido. Este atraso depende dos tipos de eventos. O procedimento de reinício
do RVT após alarme é descrito em detalhes no Apêndice A4

Nota: quandoa tivado, a proteção externa (Prot.Ext.) pode ser ativada aplicando um sinal
externo através da entrada digital 2 (ver capítulo 1.3).

4.2.1.4.2 Avisos

Os níveis de Avisos são no geral abaixo dos níveis de Proteção. Quando um nível de
aviso é alcançado as ações abaixo ocorrem:

· O relé de alarme é ativado: o contato NA irá fechar.

· O ícone  será realçado

Figura 392: Configurações de Avisos do RVT

4.2.1.4.3 Proteções de temperatura

O RVT proporciona a leitura da temperatura do banco através de 8 sondas de
temperatura. O nível de proteção de cada sonda de temperatura pode ser configurado
individualmente. Quando o nível de proteção de alguma das 8 sondas é alcançado:

· Todos os estágios de capacitores são desligados

· Uma mensagem de alarme aparece no display
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· O relé de alarme é ativado (NA abre / NF fecha)

· Os ícones  e  são realçados

Figura 40: Configurações da proteção de temperature do RVT

4.2.1.4.4 Avisos de temperatura

O RVT proporciona a leitura da temperatura do banco através de 8 sondas de
temperatura. O nível de aviso de cada sonda de temperatura pode ser configurado
individualmente. Quando o nível de aviso de alguma das 8 sondas é alcançado:

· O relé de alarme sera ativado: o contato NA irá fechar

· O ícone  será realçado

Figura 41: Configurações de aviso de temperatura

Nota 1: O RVT é auto protegido contra temperaturas internas altas de até 85°C. As
ações descritas acima irão ocorrer quando a temperatura interna exceder este nível de
proteção.

O RVT irá reiniciar automaticamente quando a temperatura interna voltar para abaixo de
80°C.

Nota 2: O nível de proteção de temperatura estará desativado como padrão. Quando um
nível é determinado, o RVT checa uma das oito sondas conectadas.

4.2.1.5 Restaurar configurações padrão
Início->Configurações->Configurações Manuais->Restaurar config padrão
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Figure Figura 42: Restaurar configurações padrão do RVT

Ao selecionar e validar a opção “Restaurar config padrão”, todos os valores dos
parâmetros do RVT serão alterados para seus valores padrão (ver documento que
acompanha o RVT), exceto se as configurações de banco estão bloqueadas, neste caso
as configurações do banco não são alteradas.

Aviso: parâmetros importantes podem ser perdidos.

Comentário: antes de restaurar as configurações de fábrica verifique se:

· O RVT está desbloqueado (capítulos 3.1.4 e 4.2.1.1)

· O RVT está no modo Configuração (capítulo 3.1.2.)

4.2.2 Comissionamento (Modo Configuração)
Este sub-menu permite ao usuário realizar um comissionamento automático completo ou
um comissionamento guiado pelo controlador.

Figura 43: Comissionamento do RVT
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4.2.2.1 Comissionamento automático

Verificar capítulo 3.3 para mais detalhes.

4.2.2.2 Comissionamento guiado

O RVT realiza um comissionamento guiado. Os parâmetros a seguir precisarão ser
inseridos.

Nota:

Antes de realizer um comissionamento guiado, tenha certeza de que:

1. O RVT está desbloqueado (capítulos 3.1.4 e 4.2.1.1)

2. O RVT está no modo Configuração(capítulo 3.1.2.)

3. Se você realizou um curto circuito no secundário dos TCs não esqueça de abrí-lo
após conectar a medição de corrente no controlador RVT.

Comissionamento guiado (parâmettros para inserir)

Parâmetro Descrição

1Fs / 3Fs Tipo de conexão das medições do banco

Rot. de Fase Checar rotação de fase

TC escala Relação do TC

TC direção Redireciona a entrada do TC em caso dos TCs serem colocados em
fase errada

Mudança de
fase

Mudança de fase entre tensão e corrente retirada a partir dos pontos
de medição. A fase é d e90° (config padrão) quando o RVT estiver
conectado conforme mostrado no diagram (ver capítulo 2.3). Para
outras conexões ver Apêndice A5.

V escala Relação do transformador externo.

V nom Tensão nominal do banco.

ON-Delay

OFF-Delay

Atraso-Ligar.

Atraso-Desligar.

Sequência Valor da potência reativa relative de cada saída.

Q estag Menor diferença de potência reativa entre os estágios.

C/k Definir a corrente inicial

Cos j alvo Fator de potência alvo.

4.2.2.3 Comissionamento das sondas

O RVT pode conectar até 8 sondas de temperatura em série. Cada sonsa precisa ser
comissionada conforme procedimentos antes de ser utilizada.

Cada sonda precisa ser reconhecida uma a uma:

· Conecte a sonda na entrada de sondas (apenas uma)

· Clique na coluna para indicar um número para a sonda
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· Clique no botão “Início”

· O RVT reconhece o endereço da sonda automaticamente

· Reinicie o mesmo procedimento para cada sonda

Quando uma das sondas apresentam um problema, pode ser rapidamente liberado
clicando no botão “liberar”

Um endereço único sera definido para cada sonda assim que o processo de
reconhecimento estiver finalizado.

Figura 44: Reconhecimento automático da sonda de temperatura

· Conectar cada sonda sucessivamente:

T1 T2 T8

Cabo D

Cabo DCabo -

Cabo -

D

-

D

-

D

-

4.3 Monitoramento do banco

O monitoramento do banco via RVT fornece ao usuário acesso para diagnosticar,
registro de alarmes, função teste e um relógio com horário real (apenas o modelo
trifásico RVT12-3P possui o relógio de com horário real).
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Isto o torna uma ferramenta de análise muito útil.

Figura 457: Monitoramento do banco

4.3.1 Diagnóstico
Lista o número de manobras que cada saída de relé de capacitor realizou desde que o
RVT foi fabricado.

Figura 46: Diagnósticos

4.3.2 Função Teste

Este submenu permite ao usuário testar cada relé do RVT.

Teste alarm: permite testar o relé de alarme

Teste aviso: permite testar o relé de aviso

Teste saídas: permite testar cada saída dos relés de capacitores (o RVT irá considerar
os atrasos programados)
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Figura 47: Função teste

Figure 50: Testes das saídas

Clique no check box para selecionar Ligar/Desligar para o relé correspondente

Antes de proceder com a função de teste, certifique-se de que:

· O RVT está desbloqueado (capítulos 3.1.4 e 4.2.1.1)

· O RVT está no modo Configurações (capítulo 3.1.2.)

4.3.3 Registro de Alarme

O registro de alarme mostra os 5 últimos alarmes com o horário real do evento.
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Figurea 48: Registro de Alarmes do RVT

4.3.4 Relógio com horário real

Figure 49: Horário real do RVT

O horário do RVT continua a funcionar mesmo quando ele não está conectado na enrgia.

4.4 Comunicações
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O RVT fornece uma variedade de métodos de comunicação. No menu principal temos
configuração de idioma, configuração de temperatura, configuração da tela,
configurações para Ethernet e Modbus. Mais informações sobre Modbus, USB, TCP/IP e
programação, verificar o manual: 2GCS213013A0050_RVT comunicação via Modbus,
USB ou protocolo TCP/IP.

RS485 / Adaptador Modbus

O adaptador Modbus é um acessório para o RVT que permite a conexão do RVT a um
sistema RS485-Modbus. O controlador é considerado como um slave em uma rede
Modbus.

Analise o guia do usuário 2GCS214013A0050-RVT Modbus RS485 adapter para
maiores informações.
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Atenção: o adaptador RS485 é o que possui um texto  (3.3V de
alimentação).

O modelo com texto em  é o modelo antigo (5V de alimentação).

Isto significa: o nome adaptador Modbus não é compatível com o RVT antigo; e o
adaptador Modbus antigo não pode ser utilizado no RVT novo (RVT touchscreen).

Ethernet / TCP/IP

As conexões TCP/IP podem ser iniciadas localmente ou remotamente.

A porta TCP utilizada como padrão é a 4250.

A conexão ao RVT é feita com um cabo Ethernet RJ45.

O RVT pode ser conectado diretamente em uma LAN ou através da Internet.

BRANCO

VERDE
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USB

O computador é conectado através do USB-A macho para o USB-Mini B macho.

Atenção: A conexão USB do RVT não é isolada. É obrigatório conectar o Terra
quando utilizer conexão USB.
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4.4.1 Configurações I/O

Figura 50:Configuração I/O

4.4.1.1 Definição de Idioma

Seis idiomas diferentes podem ser selecionados para o RVT.

O usuário deverá retornar ao menu principal para  alteração ser ativada.
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Figura 51: Definição de idio,a

4.4.1.2 Unidade de temperatura

Este menu permite a escolha de duas unidades de medição: Celsius and Fahrenheit.

A unidade selecionada será aplicada para todas as outras medições e configurações.

4.4.1.3 Configurações de comunicação

Conexões Modbus e ethernet devem ser configuradas para serem executadas
corretamente.

Figure 52: RVT communications protocol setting
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Figura 53: Configurações do protocol Modbus

O endereço escravo é o utilizado pelo Modbus mestre para endereçar o RVT através da
rede Modbus.

Taxa de transmissão, Paridade, Bit de parada deve coincidir exatamente com as
configurações de comunicação do mestre Modbus que controla o adaptador de rede
RS485 / Modbus.

O RVT precisa de um endereço IP para se conectar diretamente a um PC ou rede
Ethernet.

Este endereço de IP pode ser fixo e digitado manualmente se o DHCP estiver
desabilitado. O endereço padrão é 192.168.1.40.

No caso de um IP automático dado pelo roteador ou rede Ethernet, deixe o DHCP
ativado.

Alguns exemplos são dados abaixo:

Examplo 1 : A tela abaixo apresenta as configurações padrão para conexão direta com
um PC (note que o PC precisa ser configurado com o IP fixo 192.168.1.1, máscara de
subrede 255.255.255.0 , DHCP desabilitado)

Figura 54: Configurações de protocolo TCP/IP
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Examplo 2 : A tela abaixo mostra as configurações padrão para conectar o RVT em uma
rede Ethernet (note que o PC que também estiver conectado na LAN tem que possuir
seu próprio endereço IP dado pela rede com o DHCP ativado).

Detalhes sobre configurações de comunicação podem ser encontrados no manual:
2GCS213013A0050_RVT comunicação através de Modbus, USB ou protocolo TCP/IP.

Reinicie o RVT para que os parâmetros sejam considerados.

4.4.2 Configurações ethernet

Este menu apresenta o atual endereço IP, máscara de subrede e gateway estático.

Dependendo do estado DHCP , a data apresentada pode ser diferentes.

A tela abaixo mostra o resultado para os exemplos 1 e 2 supra citados:

Examplo 1 : A tela mostra o endereço de IP fixo com o DHCP desabilitado.

Examplo 2 : A tela abaixo mostra as configurações atuais de IP automático com o DHCP
habilitado.



Controlador de fator de potência RVT ç Medições e configurações - 59

4.4.3 Configuração da tela

Este menu auxilia o usuário a ajustar as coordenadas XY do touch screen e o brilho da
tela.

A calibração do touch screen não é normalmente necessária para utilizações naturais e
condições de ambiente padrão.

Para previnir danos na interface touch screen, existe a possibilidade do usuário calibrar
as coordenadas XY necessárias para detectar a ativação dos botões.

Atenção: A calibração do touch screen deve ser feita cuidadosamente com uma
caneta ou stylus para marcar de forma precisa os pontos de calibração.
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O menu de ajuste do brilho define a intensidade padrão do brilho quando o touch screen
é utilizado. Após 10 minutos de inatividade no touch screen a intensidade do brilho reduz
para 10%.

4.4.4 Sobre

Este menu apresenta a versão do software do RVT, o número de série, código do item e
modelo do controlador.

4.4.5 Endereço MAC

Este menu apresenta o endereço MAC físico.
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Apêndices

A1. Dimensões

A2. Especificações técnicas
Modelos de RVT:

Característica RVT 6 / RVT 12 RVT 12-3P

1 / 3 medições de fases 1 entrada de medição de tensão

1 entrada de medição de corrente

3 entradas de medição de tensão

3 entradas de medição de corrente

Horário em tempo real Não Sim

Medição de energias Não Sim

Conexão ethernet Não Sim

Conexão USB host Não Sim

Conexão de dispositivo USB Sim Sim

Entradas digitais Sim Sim

Relés de Alarme / Ventilador Sim Sim

Relés de saída 6 ou 12 12

Botão de bloqueio Sim Sim

Conexão RS485 Modbus Sim Sim

Sondas externas para medição
de temperatura

Sim Sim
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Sistema de medição:

Sistema microprocessado para rede trifásica balanceada e desbalanceada. Controlador
de fator de potência trifásico disponível.

Tensão de alimentação:

100Vca até 460Vca.

Consumo:

15 VA max.

Tipo de conexão:

Fase-fase ou fase-neutro para redes balanceadas e desbalanceadas

Tolerância de tensão:

± 10% da tensão indicada.

Categoria de medição (according IEC 61010-1) :

CAT III

Medição de tensão:

Até 690Vca ou mais com um transformador de tensão.

Precisão: 1% escala cheia

Frequência:

45 a 65 Hz (ajusta-se automaticamente à frequência da rede).

Entrada de corrente:

5A ou 1A (RMS) ( classe1 C.T.).

Impedância de corrente de entrada:

< 0.1 Ohm.

Desligamento em queda de energia:

Desligamento automático de todos os capacitores em caso de queda de energia maior
que 20ms.

Número de saídas:

RVT6/RVT12 Modelo básico: 6 ou 12 saídas programáveis

RVT12-3P Modelo trifásico: 12 saídas programáveis

Capacidade do contato de saída:

· Máx. corrente constante: 1.5A (ca) – 0.3A (110V cc).

· Máx. corrente de pico: 8A

· Máx. tensão: 440 Vca.

· Terminal A-A são projetados para uma corrente constant de até 18A
(9A/terminal).

Capacidade do contato de alarme (contato livre de tensão)

· 1 NA + 1 NF

· Máx corrente constant: 1.5A (ca).

· Tensão operacional: 250Vca (max. tensão: 440Vac).
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Capacidade do contato do ventilador: (contato livre de tensão)

· 1 NA

· Máx corrente constant: 1.5A (ca).

· Tensão operacional: 250Vca (max. tensão: 440Vac).

Configuração do fator de potência:

De 0.7 indutivo a 0.7 capacitivo.

Configuração da sensibilidade de corrente (C/k):

· 0.01 to 5A.

· Medição automática do C/k.

Sequências de estágios:

1:1:1:1:1:..:1 - 1:2:2:2:2:..:2 - 1:2:4:4:4:..:4

1:2:4:8:8:..:8 - 1:1:2:2:2:..:2 - 1:1:2:4:4:..:4

1:1:2:4:8:..:8 - 1:2:3:3:3:..:3 - 1:2:3:6:6:..:6

1:1:2:3:3:..:3 - 1:1:2:3:6:..:6

E qualquer outra sequência programada pelo usuário.

Conexão 10/100 Ethernet

Conexão a um PC ou LAN através de protocolo TCP/IP.

Isolação electric entre o RVT e o sinal RJ45: 1500Vrms

Taxa de transmissão Modbus:

300 - 600 - 1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 19200 - 38400 – 57600 bps

Conexão CAN:

Suporte a interface Can 2.0B (para uso futuro)

Conexão USB host:

(para uso futuro)

Conexão de dispositivo USB

Conexão das sondas de temperatura

Apenas 2 contatos utilizando o protocol 1-wire

§ Modo de fornecimento parasita (sem necessidade de alimentação externa)

§ Ligação de mais nós em uma rede em cadeia

§ Conexão de 8 sondas de temperatura

§ Distância máxima de 8 metros entre o RVT e sondas a entre as sondas

§ Máximo 64 metros de comprimento

§ Medição de temperaturas de -55°C a 125°C (-67°F to +257°F)

§ Precisão de +/-0.5°C de -10°C a +85°C

§ Montagem em trilho DIN

§ Conexão ao RVT utilizando 2 cabos, par trançado CAT-1

Tipo de configuração:

Auto, fixo, desabilitado.
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Display:

QVGA 320 x 240 pixels, colorido, touch-screen.

Brilho de tela ajustável

Seccionamento entre estágios:

Programável de 1s a 18h.

Função salvar:

Todos os parâmetros programados são salvos em memória não volátil.

Auto ajuste à conexão e rotação de fase da rede.

Auto ajuste à conexão dos terminais do TC.

A operação de correção de fator de potência não é afetada pela presença de
harmônicas.

Trabalhando com cargas passivas e regenerativas (operação nos 4 quadrantes).

Temperatura de operação:

-20° C to 70° C.

Temperatura de armazenagem:

- 30° C to 85° C.

Posição de montagem:

Montagem na posição vertical

Dimensões:

Frontal: 146 x 146 mm (LxA)

Traseira: 205 x 135 mm

Dimensões gerais: 146 x 211 x 67 mm (LxAxP)

Dimensões do recorte: 138 x 138 mm (LxA)

Peso:

650g

Conector:

Tipo grampo (2.5mm² - cabos de núcleo único).

Front plate protection:

IP 43 (IP 54 sob consulta).

Humidade relativa:

Máximo 95%; sem-condensação.

Marcação CE.

A3. Testes e solução de problemas
Testes

Após a instalação e programação do parâmetros de seccionamento do banco de
capacitores automático, os testes abaixo podem ser realizados de acordo com a situação
da carga.

A. Sem carga ou cos j = 1 ou carga capacitiva (configure cos j para 0.95 ind.)
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1. Selecione modo manual.

2. Adicione dois ou mais estágios.

3. Selecione modo automático.

Todos os estágios de capacitores devem ser desligados conforme tempo de
atraso entre cada operação de seccionamento.

Se todos os estágios não desligaram, checar:

· Uma carga indutiva foi conectada?

· Os valores de C/k e dos estágios foram configurados corretamente?

(é recomendável que o C/k inserido seja levemente maior do que o
calculado)

B. Carga indutiva

1. Configure para cos j =1

2. Selecione modo automático.

Os capacitores agora irão automaticamente ligar para compensar a carga
indutiva (o controlador não irá acionar nenhum estágio caso a corrente
indutiva seja menor do que o C/k configurado. Neste caso teste conforme o
item A acima).

Se todos os estágios ligarem  e ainda for necessário demanda para estágios
adicionais, verifique a configuração do C/k.

Se estiver correto, então o banco é muito pequeno para compensar de forma
a alcançar cos j = 1. Configure um valor mais baixo de cos j.

Quando um estágio repetidamente liga e desliga, significa que o C/k está
muito baixo (a menos que a carga atual lutue periodicamente em um período
de tempo próximo ao atraso de seccionamento do capacitor).

Solução de problemas

Falhas Ações recomendadas

O controlador está conectado mas não
funciona (nada no display)

Checar a tensão de alimentação e o fusível de proteção.

O controlador não secciona os estágios
mesmo com a carga indutiva variando
consideravelmente.

Checar se o controlador está no modo automatic.

Checar a configuração de fase e do C/k.

Checar se a ponte de curto-circuito do TC foi removida.

O controlador não parece ativar nenhum
estágio.

Aguarde pelo tempo de atraso de ligar e/ou o ataso
devido a queda de energia.

O fator de potência determinado não está
sendo alcançado.

Com baixa ou sem nenhuma carga, um fator de potência
baixo pode corresponder a uma corrente indutiva baixa. O
estágios de capacitores disponíveis são muito altos para
compensação. Se a média do cos j  durante este período
é muito baixa, o cos jdeve ser reconfigurado.

Todos os capacitores estão ligados mesmo
que a potência reativa solicitada seja baixa.

Checar a configuração de fase e do C/k.
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Após o comissionamento automático parar e o display do controlador mostrar as
seguintes mensagens:

Mensagens durante um comissionamento
automático Ações recomendadas

Rotação de fase está incorreta. As fases L2
e L3 serão internamente invertidas.
Pressione OK para validar

Phase rotation was detected to be wrong. L2
and L3 phases will be internally inverted.
Press OK to validate.

Pressione OK

Erro: próximo estágio muito pequeno Adapte o estágio do capacitor ou a relação do TC

Erro: TC não está lendo nenhuma corrente Checar se a ponte de curto-circuito do TC foi removida, se
as conexões dos TCs foram feitas corretamente e reinicie
o comissionamento automático.

Erro: carga alterando muito rapidamente Reinicie o comissionamento automatic sob condições
mais estáveis ou configure os parâmetros manualmente.

Erro: Dispersão de fase muito alta nas
entradas “X”, “Y”, “Z”

Para cada TC de entrada e para cada saída, o
reconhecimento de fase pe realizado e a dispersão de
fase é checada.

Checar a conexão dos capacitores e conectores.

Chcar a corrente de cada fase do capacitor.

Erro: Pelo menos dois TCs de entrada estão
coletando sinal da mesma fase.

Checar instalação dos TCs

Erro: Sem corrente significante de entrada
“X”, “Y”, “Z”

Checar se a ponte de curto-circuito do TC foi removida ,
se as conexões dos TCs estão corretas e reiniciar o
comissionamento automático.

Erro: Mudança de fase inconsistente Checar conexão e instalação dos TCs.

Checar conexões dos contatores e capacitores.

Checar a corrente de cada fase do capacitor.

Erro: Estágio desbalanceado ou a relação
do TC é diferente nas linhas para saídas ‘A’
‘B’ ‘C’ ‘D’…

Checar se as relações dos TCs são iguais.

Checar a conexão dos capacitores e conectores.

Chcar a corrente de cada fase do capacitor.

Erro: Diferença de estágio muito grande Checar sequência e energia reativa por saída.
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A4. Procedimento para reinício pós alarme
Uma vez que o nível de proteção é alcançado (ver capítulo 4.2.1.4.1) ou quando a
temperature interna é maior que 85°C:

· Todos os capacitores são desligados.

· Uma mensagem de alarme aparece no display LCD.

· O relé de alarme abre.

Quando a condição de alarme desaparece, o RVT irá reiniciar automaticamente.

O procedimento de reinício dependerá do tipo de evento que causou o alarme, conforme
indicado na tabela abaixo:

Evento que ocorreu Comportamento de reinício do RVT

Urms < Umin prot
- Abre o relé de alarme imediatamente

- Inicia o comportamento normal após o Atraso-Ligar (*)

Queda de tensão - Inicia o comportamento normal após o Atraso-Desligar (*)

Urms > U max prot.
- Abre o relé de alarme imediatament.

- Inicia o comportamento normal após o Atraso-Ligar (*)

Temp interna > 85°C

- Evento será considerado como desaparecido quando Temp
interna < 80°C

- Abre o relé de alarme imediatamente

- Inicia o comportamento normal após o Atraso-Ligar (*)

Uma das 8 sondas de temp > max nível
prot

- Abre o relé de alarme imediatamente

- Inicia o comportamento normal após o Atraso-Ligar (*)

THDV > THDV prot max.

- Abre o relé de alarme imediatamente

- Resumes normal behavior after a time equal to ON-Delay(*).

Proteção anti-hunting:

Se o mesmo evento ocorrer em menos de 1 hora, o RVT irá
reiniciar a operação normal após 2 x Atraso-Ligar

Se o mesmo evento ocorrer novamente em menos de 1 hora
o RVT irá reiniciar a operação normal após 4 x Atraso-Ligar.

Esta regra permite evitar a ressonância através do fenômeno
efeito hunting.

Entrada externa ativada
- Abre o relé de alarme imediatamente

- Inicia o comportamento normal após o Atraso-Ligar (*)

(*) Para mais informações sobre os Atrasos veja capítulo 4.2.1.1.
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A5. Medição de tensão e conexão de fonte de alimentação
Este apêndice apresenta uma forma prática de conectar a medição de tensão ao RVT
quando é a mesma fonte que alimenta o RVT.

Descrição

Conforme apresentado na Figura 55, o RVT possui dois terminais para sua própria
alimentação e três outros terminais para entrada de medição de tensão.

O RVT não utiliza a fonte de alimentação como ponto de medição.

A medição de tensão é realizada apenas através dos terminais de entrada dedicados.

Se a alimentação do RVT e a medição de tensão for vier do mesmo sinal, é possível
realizar uma ponte entre os terminais:

Figura 55: Terminais

Conexão de ponte (proposta prática)

Devido ao espaço limitado não é possível inserir dois cabos em um único compartimento,
portanto métodos alternativos devem ser utilizados para tal..

Existem muitas formas práticas e corretas para realizer esta conexão. Uma destas
soluções é descrita na Figura 56.

Figura 56: Conexão em ponte
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A6. Tabela de mudança de fase (aplicável ao Modelo Base)
Conexão trifásica (Fase-Fase)

Tensão é medida entre as fases L2 e L3.

Conexão trifásica (Fase-Neutro)

Tensão é medida entre L1 e N.

Conexão monofásica
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A7. Ilutração dos tipos de conexão dos TCs e dos cabos do TC nos terminais do controlador
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A8. Controle de fator de potência monofásico (aplicável para o modelo trifásico RVT12-3P)

Como padrão, apenas o modelo de 12 saídas está disponível para controle de fator de
potência monofásico.

O controle é feito comparando-se o C/k com o valor da corrente fundamental reativa
medida.

O controle é feito em diferentes maneiras, baseado no tipo de conexão (veja Apêndice
A7) e no tipo das saídas (trifásico ou monofásico).

wPh- xLyz onde :

w determina uma rede monofásica ou trifásica

x é o número de medições de tensão utilizada

y determina se a conexão é Fase-Fase ou Fase-Neutro

z é o número de TCs utilizados

· wPh-1Ly1 tipo de controle (apenas um TC)

Basicamente, se apenas um TC é utilizado, o controle é feito de acordo com a fase 1 (ou
a fase em que ele está conectado).

· 3Ph-xLy2 e 3Ph-xLy3  tipos de controle (2 ou 3 TCs)

Se mais de um TC é utilizado, o controlador estrategicamente segue um princípio
simples e eficiente para conseguir manejar todas as saídas de uma forma
compreensível. A estratégia abaixo é implementada:

Estratégia de seccionamento em rede desbalanceada:

· Aguardar pelo Atraso-Ligar enquanto calcula a corrente reativa nas fases L1, L2 e
L3 de acordo com a configuração Normal/Integral.

· Análise da menor saída trifásica

· Análise da menor saída monofásica

· Se algum bloco de saídas monofásicas (já ligadas ou que serão ligadas) podem ser
transferidas para um estágio trifásico então o estágio trifásico preferencialmente
será utilizado

· Liga ou desliga o estágio de acordo com Progressivo/Direto, Linear/Circular.

Seguem alguns exemplos típicos:

· 12 capacitores monofásicos / 1 TC (1Ph-1LL1 apenas)

àO controle é feito através da fase onde o TC está instalado

àO parâmetro do C/k trifásico é utilizado para seccionamento dos estágios
(equivalente ao parâmetro do C/k nos modelos RVT 6 e 12)

· 12 capacitores trifásicos / 1 TC (3Ph-1Ly1 apenas)

· àO controle é feito através da fase onde o TC está instalado

· àO parâmetro do C/k trifásico é utilizado para seccionamento dos estágios
(equivalente ao parâmetro do C/k nos modelos RVT 6 e 12)

·  12 capacitores trifásicos / 2 ou 3 TC’s (3Ph-3LL2 ou 3Ph-xLy3 apenas)

àO controle é feito peloTC1 na fase 1, TC2 na fase 2 e TC3 na fase 3.
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àO controle é feito confome a estratégia de seccionamento em rede
desbalanceada

àO C/k trifásico é utilizado para seccionamento de estágios trifásicos

·  4 * 3 capacitores monofásicos conectados entre L-N  / 2 ou 3 TCs

     (3Ph-3LL2 ou 3Ph-xLy3 apenas)

à O controle é feito peloTC1 na fase 1, TC2 na fase 2 e TC3 na fase 3.

à O controle é feito confome a estratégia de seccionamento em rede
desbalanceada

à O C/k monofásico é utilizado para seccionamento de estágios monofásicos

· 6 capacitores trifásicos + 2 * 3 capacitores monofásicos conectados entre L-N
/ 2 ou 3 CT  (3Ph-3LL2 ou 3Ph-xLy3 apenas)

à O controle é feito peloTC1 na fase 1, TC2 na fase 2 e TC3 na fase 3.

à O controle é feito confome a estratégia de seccionamento em rede
desbalanceada

à O C/k monofásico é utilizado para seccionamento de estágios monofásicos

àO C/k trifásico é utilizado para seccionamento de estágios trifásicos

A9. Reciclagem

Este símbolo mostrado no produto ou no manual, indica que não deve ser jogado no lixo
no final da sua vida útil. Para previnir possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde das
pessoas por depósito em lixos, por favor separe este item de outros itens e recicle este
material para promover a sustentabilidade e reutilização de recursos.

Usuários domésticos devem contatar o distribuidor onde adquiriram o produto para
informações de como descartar o produto de forma segura para o meio ambiente.

Usuários comerciais devem contatar seu fornecedor a fim de checar os termos e
condições contratuais de compra. Este produto não deve ser descartado junto com
outros tipos de lixo comercial em conformidade com a diretiva WEEE.

Este produto não contém nenhuma substância perigosa e está em conformidade com
RoHS.

O descarte das baterias deve ser realizado de acordo com os regulamentos nacionais.

Placas eletrônicas devem ser reciclados de acordo com o regulamento local.

Capsula externa e o restante das peças devem ser reciclados separadamente.

Este produto contém a célula de bacteria CR2032 Li-MnO2. Não substitua a bateria
interna CR2032. Para reciclar ela poderá ser removida após abertura do encapsulamento
plastic (4 parafusos no fundo do produto).
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