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SEÇÃO 1: ANTES DE INICIAR SEÇÃO 2: INSTALAÇÃO RÁPIDA
Leia cuidadosamente estas instruções e familiarize-se com o 
equipamento antes de tentar instalá-lo, operá-lo ou realizar 
qualquer serviço ou manutenção. As mensagens especiais 
a seguir poderão aparecer ao longo deste manual ou no 
equipamento alertando para perigos potenciais ou para 
chamar sua atenção para informações que esclarecem ou 
simplifi cam um procedimento.

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA
A adição de qualquer destes símbolos a uma etiqueta de 
segurança de “Perigo” ou “Alerta” indica que existe um 
perigo elétrico que resultará em lesão pessoal, caso as 
instruções não sejam seguidas.
Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para 
alertá-lo sobre perigos potenciais de lesão. Obedeça todas 
as mensagens de segurança que acompanham este símbolo 
para evitar possíveis lesões ou até mesmo a morte.

MENSAGENS DE SEGURANÇA

Para estabelecer as conexões, consulte os diagramas de fi ação. 
Seguem algumas dicas.

PERIGO

PERIGO

ALERTA

CUIDADO

CUIDADO

PERIGO indica uma situação perigosa iminente que, se não evitada, resultará 
em lesões graves ou morte.

ALERTA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode 
resultar em lesões graves ou morte. 

CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, 
pode resultar em lesões leves ou moderadas.

CUIDADO usado sem o símbolo de alerta de segurança indica uma situação 
potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em danos à propriedade.

OUTROS SÍMBOLOS
Este símbolo indica correntes diretas e alternadas.
Este é o símbolo de isolamento duplo o qual indica que a área 
acessível pelo usuário está totalmente protegida por isolamento 
duplo ou reforçado.

Precauções de Segurança

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
● Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e siga práticas seguras de 
trabalho com eletricidade. Nos EUA, consulte a norma NFPA 70E.
● Somente eletricistas qualifi cados devem instalar este equipamento. Esse trabalho deve ser 
realizado somente após a leitura de todas estas instruções.
● A proteção fornecida pelo fabricante será prejudicada, se o equipamento não for utilizado da 
maneira especifi cada.
● NUNCA trabalhe sozinho.
● Antes de efetuar inspeções visuais, testes ou manutenção neste equipamento, desconecte 
todas as fontes de energia elétrica. Considere que todos os circuitos estão vivos até que 
tenham sido completamente desenergizados, testados e rotulados. Preste atenção particular ao 
projeto do sistema de energia. Considere todas as fontes de energia, inclusive a possibilidade 
de retroalimentação.
● Desligue toda a alimentação ao medidor de energia e ao equipamento no qual ele está 
instalado antes de iniciar os trabalhos.
● Utilize sempre um medidor de tensão apropriado para confi rmar que toda a energia esteja 
desligada.
● Antes de fechar todas as tampas e portas, certifi que-se de que não tenham sido esquecidos 
objetos e ferramentas dentro do equipamento.
● Tome cuidado ao remover ou instalar painéis para que eles não encostem no barramento 
energizado; evite o manuseio dos painéis que possam causar ferimentos.
● A operação bem sucedida deste equipamento depende do manuseio, instalação e operação 
adequados. Negligenciar exigências fundamentais de instalação pode levar a lesão pessoal, 
bem como a danos ao equipamento elétrico ou à propriedade.
● A instalação em edifícios deve possuir interruptores ou disjuntores com marcação visível de 
LIGA/DESLIGA sufi cientemente próximos do equipamento e ao alcance do operador, para que 
seja possível cortar a alimentação da rede em caso de aparecimento de tensões perigosas
● NUNCA faça derivação externa ao fusível.
● NUNCA faça curto-circuito ao secundário de um TP.
● NUNCA abra o circuito de um TC: utilize os blocos de curto-circuito para provocar curto-
circuito nos fi os do TC antes de remover as conexões do medidor de energia.
● Antes realizar teste de dielétrico (HI-Pot) ou com Megômetro em qualquer equipamento em 
que estiver instalado um medidor de energia, desconecte os fi os de entrada e saída do medidor. 
Tensões de teste elevadas podem danifi car os componentes eletrônicos contidos no medidor 
de energia.
● Durante a operação normal deste equipamento, podem surgir tensões perigosas nos 
terminais traseiros, as quais podem causar lesões graves ou morte. Tensões elevadas podem 
estar presentes mesmo depois que o equipamento for desligado.
● O medidor de energia deve ser instalado em um compartimento elétrico adequado.
Falha ao seguir estas instruções resultará em morte ou graves lesões.

1. Conecte a alimentação auxiliar 44 a 277 VCA/CC aos terminais 12 e 13 para ligar 
(ON) o medidor de energia.
Instalação rápida quando tensão de entrada < 480 VCA FF 
●  Mantenha a tecla TURBO    pressionada durante 2 segundos ao energizar 

o medidor.
●  O display entrará diretamente no menu de confi guração e mostrará 

EDIT A.PRI 100.0
Esta é a forma mais simples de entrar com a confi guração do menu PROG.
●  Para obter leituras precisas programe o seguinte em seu medidor.
●  Valores A.pri, A.sec equivalem respectivamente aos valores do primário e do 

secundário de seu TC. Ex.: se a razão de seu TC for 200:5, o A.pri = 200.0 e o 
A.sec = 5.000.

●  Se a tensão de entrada for <480 VCA FF, programe os valores de V.pri, V.sec 
no menu PROG para a tensão de entrada VFF do circuito. Ex. se a tensão de 
entrada = 300 VCA FF, V.pri = 300.0 e V. sec = 300.0

●  Utilize um transformador de potencial (TP) se a tensão de entrada for 
>480 VCA FF

●  Programe V.pri e V.sec respectivamente para o primário e secundário do 
TP(VT). Ex.: se a razão TP for 11 kV:110 V, V.pri = 11.00 k e V.sec = 110.0

● Programe o seguinte na confi guração de seu sistema conforme sua 
confi guração de fi ação
●SYS - STAR/WYE para sistema trifásico de 4 fi os
●SYS - DLTA para sistema trifásico de 3 fi os
●SYS - 2 Phase para sistema bifásico de 3 fi os
●SYS - 1 Phase para sistema monofásico de 2 fi os

2. Utilize TC1 TC2 TC3
Terminais 1,2 3,4 5,6

3. Utilize TP1 TP2 TP3 se a tensão exceder 480 VCA LL
Terminais 8 9 10  (11 para neutro)

4. RS 485 terminais 7(+ve), 14(-ve) (somente para PM1200)

NOTA: para obter detalhes sobre a confi guração do menu PROG, A.pri, A.sec, V.pri, 
V.sec, etc., consulte a “SEÇÃO 5: CONFIGURAÇÃO DO MENU PROG, CLR” à 
página 4

OBSERVAÇÃO
Equipamentos elétricos devem ser instalados, operados e ter sua manutenção 
executada somente por pessoal qualifi cado. A Schneider Electric não assume 
qualquer responsabilidade por consequências decorrentes do uso deste material.
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Classifi cação da 
isolação

Corrente nominal

Circuito de Tensão > 600 VCA > 0,1 A

Circuito de Corrente > 600 VCA > 7,5 A ou 2,5 mm² mínimo

Chave Dê preferência à parafusadeira elétrica ou chave de 
fenda manual

Ponta Dê preferência à ponta Philips ou ponta plana.
NÃO USE PONTA POZIDRIV

Diâmetro da cabeça do parafuso 3,5 mm

Diâmetro do eixo < 5 mm. Diâmetro = 5 mm ou maior a haste fi cará 
presa na tampa de segurança

Torque Torque de aperto: 2,5 a 6 N.m
Torque de soltura: 5,5 a 6 N.m
Torque superior a 6 N.m poderá espanar a rosca do 
parafuso ou quebrar a tampa de segurança.

Deslocamento do Parafuso 6 mm menos espessura do fi o
A Schneider Electric recomenda o uso de terminais tipo U com luva (2,5 mm²), 
isolados, para os terminais de fi ação. Não utilize terminais tipo pino, pois podem 
reduzir a segurança da isolação.
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SEÇÃO 3: INSTALAÇÃO
Instalação Mecânica e Elétrica
Cabo de conexão

Diagramas de Conexão
Tipos de sistema suportados

Símbolos do diagrama de conexão

Figura 1: Conexão em WYE trifásica a 4 fi os com 3 TCs e 3 TPs

Figura 2: Conexão triângulo trifásica a 3 fi os com 2 TCs e 3 TPs

Figura 3: Conexão triângulo aberta trifásica a 3 fi os com 2 TCs e 2 TPs

Figura 4: Conexão bifásica a 3 fi os com 2 TCs

Figura 5: Conexão monofásica com 1 TC

Dimensões mecânicas e recorte do painel

Ferramentas e Equipamentos  

Tipo de sistema Confi guração do medidor Número da fi gura

WYE StAR/WyE 1

Triângulo, 
triângulo aberto dLtA 2, 3

Bifásico 2 fases 4

Monofásico 1 fase 5

Símbolo Descrição

Transformador de corrente (TC)

Fusível

Bloco de curto-circuito

Transformador de potencial (TP)



Tecla à direita:
Avanço à página de subparâmetros.

Tecla à esquerda:
Oposta à tecla da direita. Retorna no sentido da página de parâmetros principais.

Tecla para cima:
Rolagem para cima através das páginas do display no mesmo nível, dentro da 
mesma função

Tecla para baixo:
Oposta à tecla para cima. Rolagem para baixo através das páginas do display no 
mesmo nível através de todas as funções

Tecla TURBO:
A tecla TURBO é o acesso simples de um toque às páginas de parâmetros mais 
comumente utilizadas (confi gurada de fábrica) mesmo para os operadores mais 
inexperientes. As páginas TURBO para os medidores de energia da série PM1000 
são RMS (home page), VLL A PF, VLN A F, VA W PF VA, W VAR W, VAR, PF PF1 
PF2 PF3, V% 1 2 3 A % 1 2 3, VAd RD TR, MD HR, VAh, Wh, RVAh, RWh, tVAh, tWh. 
Se você estiver perdido, a tecla TURBO é a forma rápida de voltar à página RMS.

Tomemos um exemplo para entender as ações das teclas do painel frontal no menu 
RMS. Este exemplo irá explicar como você pode navegar a partir da página RMS 
à página VLN A F e retornar à página RMS nos medidores de energia da série 
DM6000.

● A partir da página RMS utilize a tecla    (à direita). O display irá mostrar 
VLL A PF. A tecla à direita pode ser utilizada para avançar às páginas dos 
subparâmetros.

● A seguir pressione a tecla    (para baixo).
● Você pode fazer a rolagem da tela através de outras páginas no mesmo nível 

utilizando a tecla    (para baixo). O display irá mostrar VLN A F. Parabéns, você 
navegou com sucesso da página RMS à página VLN A F.

● Para retornar a RMS pressione a tecla    (à esquerda). o display irá mostrar 
RMS

● Utilizando a tecla    (à esquerda) você poderá retornar às páginas principais dos 
parâmetros a partir das páginas dos subparâmetros.
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SEÇÃO 4: CONFIGURAÇÃO DO TECLADO
Descrição das Teclas

SEÇÃO 5: CONFIGURAÇÃO DO MENU PROG, 
CLR
Menu PROG - Confi guração

Consulte o Manual do Usuário do PM1000 online no site www.powerlogic.com para 
obter mais informações sobre as teclas e suas características.

Operação do teclado Entre no menu de confi guração no modo View (somente 
leitura)

 
1. A partir de RMS pressione   . O display irá mostrar CLR.
2. Pressione   . O display irá mostrar SET.
3. Pressione   . O display irá mostrar VIEW.
4. Pressione   . Você poderá ver os parâmetros de confi guração.

Entre no menu de confi guração no modo Edit

NOTA:  indica piscando/editável

  1  signifi ca 1 piscando

1. A partir de RMS pressione   . O display irá mostrar CLR.
2. Pressione   . O display irá mostrar SET.
3. Pressione   . O display irá mostrar VIEW.
4. Pressione   . O display irá mostrar EDIT. É necessário o código (CODE) de 

entrada para editar parâmetros de confi guração.
5. Pressione a tecla    durante 2 segundos. O display irá mostrar CODE 2000 com 

o 2 piscando.
6. O código (CODE) de fábrica é 1000.
7. Pressione   . O display irá mostrar CODE 1000 com o 1 piscando.
8. Pressione a tecla    uma vez ou a tecla    4 vezes para aceitar o novo valor 

de CODE.
9. O display ilumina PASS e em seguida EDIT A. PRI 100.0 indicando entrada bem 

sucedida no menu de confi guração em modo Edit

CUIDADO
PERIGO DE OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL
Somente pessoal qualifi cado está autorizado a confi gurar o medidor de energia.

Falha em seguir estas instruções pode resultar em lesões ou danos ao 
equipamento.

O menu de confi guração fornece a lista completa de parâmetros que podem ser 
programados pelo usuário.
● Antes de ser utilizado, o medidor de energia deve ser ajustado (programado/ 

confi gurado) para se adequar às confi gurações da aplicação. Caso contrário as 
leituras serão erradas.

● Todos os valores de confi guração podem ser reprogramados a qualquer momento 
entrando com SET. Todavia, as confi gurações SYS (Star/wye ou triângulo ou 
bifásico ou monofásico), Vpri, Vsec, Apri, Asec determinarão de modo crítico o 
escalonamento das leituras das medidas.

● Embora o escalonamento possa ser utilizado para minimizar o erro nas leituras 
devido a erros do transformador do instrumento, confi gurações erradas irão 
perturbar as leituras dos sistemas em funcionamento.

Você pode entrar no menu de confi guração em
● Modo Edit – para ver ou editar o conjunto de parâmetros
● Somente modo View – para ver o conjunto de parâmetros
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SEÇÃO 5: CONFIGURAÇÃO DO MENU PROG, 
CLR (cont.)
Parâmetros de confi guração nos modos View e Edit

NOTA: Valores de confi guração padrão estão em NEGRITO. 
*Não é recomendado alterar esses valores quando o aparelho estiver em uso. BAUD, PRTY & ID 
aplicam-se somente para o PM1200.

Editar parâmetros de confi guração
Este exemplo explica como editar o A.Sec de 5.000 a 1.000 no menu de 
confi guração Edit dos medidores de energia da série PM1000. Para facilitar o 
entendimento, a edição da confi guração é explicada em duas seções.

Confi guração de Edit e Accept

NOTA:  indica piscando/editável

  2  signifi ca 2 piscando

1. Após a entrada bem sucedida no menu de confi guração em modo edit (ver “Entre 
com o menu de confi guração em modo edit” à página 4), pressione   . 
O display irá mostrar EDIT A.SEC 5.000.

2. Pressione   . O display irá mostrar EDIT A.SEC 5.000 com o 5 piscando, ou 
seja: o valor poderá ser editado.

3. Pressione   quatro vezes. O display irá mostrar EDIT A.SEC 1.000 com o 1 
piscando.

4. Pressione    uma vez para aceitar o novo valor.
5. Se desejar editar o próximo parâmetro, pressione    e repita os passos 

anteriores.

Para salvar o novo valor para confi guração

NOTA:  indica piscando/editável

  y  signifi ca y piscando

1. Após concluir a edição dos parâmetros conforme acima, pressione   . O display 
exibe SAVE y com y piscando. Vá para o passo 4 para não salvar o novo valor.
2. Se você deseja salvar o novo valor, pressione    ou a tecla   .
3. O display acende PASS e, então, EDIT. Vá para o passo 7.
4. Pressione   .
5. O display exibe SAVE n com n piscando.
6. Agora, pressione    ou a tecla   . O display exibe FAIL e, então, exibe EDIT.
7. Pressione    para retornar a SET. 

Flavio
Note
Confirmar tradução
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SEÇÃO 5: CONFIGURAÇÃO DO MENU PROG, 
CLR (cont.)
CLR INTG e MD
Os medidores de energia da série PM1000 são equipados com INTG, onde os 
parâmetros de energia são acumulados.
● Limpar INTG – limpa INTG e MD
● Limpar MD – limpa somente MD

onde MD é a demanda máxima

SEÇÃO 6: INTEGRADOR DE ENERGIA INTG, 
OLD, FLUXO EXCEDENTE
Integrador de Energia INTG
Seu medidor de energia da série PM1000 está equipado com uma função Integrador 
de Energia que fornece diversos parâmetros para Gerenciamento de Energia: 
VAh, Wh, VARh (Ind), -VARh (Cap), RUN.h (horas de funcionamento), ON.h (horas 
ligado), INTR (Interrupções / paradas). Todos os valores armazenados em INTG são 
leituras diretas e possuem alta resolução.

Alguns desses merecem explicação:
● RUN.h: Indica o período em que a Carga está LIGADA e operou. Este contador 

acumula enquanto a carga estiver LIGADA.
● ON.h: O período no qual a Alimentação Auxiliar (energia de controle) está LIGADA
● INTR: Número de Paradas no Fornecimento, signifi ca o número de interrupções 

da Alimentação Auxiliar. Se a Alimentação Auxiliar do medidor é de um UPS, 
então, o INTR (número de interrupções) será zero (enquanto o UPS estiver 
LIGADO), mesmo se os Sinais de Tensão sumiram de tempos em tempos.

Fluxo Excedente do Integrador
● Os valores de energia armazenados em INTG baseiam-se em V.Pri x A.Pri e 
independente do valor secundário de V e A.
● As leituras do valor de energia sofrerão um fl uxo excedente com base em 
V.Pri x A.Pri das confi gurações primárias na instalação, quando 9999 horas de 
funcionamento forem atingidas.
● O parâmetro de energia para fl uxo excedente é confi gurável pelo usuário (Wh ou 
VAh). Por padrão é Wh ou pelas horas de Operação que são fi xadas em 9999 horas 
de Operação (quase 13,88 meses).
● Para sistemas de energia que variam de 1 VA a 1000 MVA, o integrador sofrerá 
fl uxo excedente a 9999 horas de operação. A duração necessária para o integrador 
sofrer fl uxo excedente será de 13,88 meses se o medidor de energia estiver 
constantemente em operação em escala total.
● No entanto, no caso de sistemas de energia superiores a 1000 MVA, o integrador 
sofrerá fl uxo excedente a um valor inferior a 9999 horas de operação. A duração 
necessária para o integrador sofrer fl uxo excedente será inferior a um ano se o 
medidor estiver constantemente operando em escala total.

NOTA:  indica piscando/editável

  y  signifi ca y piscando

INTG CLR
1. A partir de RMS, pressione   . O display irá mostrar CLR.
2. É necessário entrar com CODE para apagar os valores INTG.
3. Pressione    durante 2 segundos. O display irá mostrar CODE 2000 com o 2 

piscando. A confi guração de fábrica de CODE é 1000.
4. Pressione   . O display irá mostrar CODE 1000 com o 1 piscando.
5. Pressione a tecla    uma vez ou    quatro vezes para aceitar o novo valor.
6. Após a entrada bem sucedida de CODE, o display irá mostrar CLR INTG.
7. Para apagar INTG pressione a tecla   . O display irá mostrar CLR INTG y com 

o y piscando. Vá até o passo 9 para não apagar o INTG.
8. Pressione a tecla    para apagar INTG. O display irá iluminar PASS e a seguir 

CLR INTG. Vá ao passo 11.
9. Pressione a tecla   . O display irá mostrar CLR INTG n com o n piscando.
10. Pressione a tecla   . O display irá iluminar FAIL e, a seguir, CLR INTG.
11. Pressione a tecla   . O display irá mostrar CLR signifi cando saída.
12. Pressione a tecla    para retornar à página RMS

MD CLR
1. A partir de RMS, pressione   . O display irá mostrar CLR.
2. É necessário entrar com CODE para apagar os valores MD.
3. Pressione    durante 2 segundos. O display irá mostrar CODE 2000 com o 2 

piscando. A confi guração de fábrica de CODE é 1000.
4. Pressione   . O display irá mostrar CODE 1000 com o 1 piscando.
5. Pressione a tecla    uma vez ou    quatro vezes para aceitar o novo valor.
6. Após entrada bem sucedida de CODE, o display irá mostrar CLR INTG.
7. Pressione a tecla   . O display irá mostrar CLR MD.
8. Para apagar MD, pressione a tecla   . O display irá mostrar CLR MD y com y 

piscando. Vá até o passo 10 para não apagar o MD.
9. Pressione a tecla    para limpar MD. O display irá iluminar PASS e, a seguir 

CLR MD. Vá ao passo 12.
10. Pressione a tecla   . O display irá mostrar CLR MD n com n piscando.
11. Pressione a tecla   . O display irá iluminar FAIL e, a seguir, CLR MD.
12. Pressione a tecla   . O display irá mostrar CLR signifi cando saída.
13. Pressione a tecla    para retornar à página RMS.

V.PRI x A.PRI
x 1.732

Leitura 
Máx.
(Wh/VAh)

Tempo máx. para 
restaurar o integrador 
em Horas de Operação

Tempo máx. para 
fl uxo excedente em 
meses em escala total

1 VA a 1000 
VA

9999 k 9999 13,88

1 kVA a 1000 
kVA

9999 M 9999 13,88

1 MVA a 1000 
MVA

9999 G 9999 13,88

>1000 MVA <9999 < 1 ano

Registro de dados ANTIGOS
● Quando o Integrador é limpo (manualmente ou devido a fl uxo excedente), os 
valores de energia armazenados no integrador serão transferidos para o registro 
OLD.
● Assim, os valores antigos de energia não são perdidos, mesmo após o integrador 
ter sido limpo e podem ser visualizados com o parâmetro OLD.

NOTA: Para estudos de energia, limpe o Integrador no fi nal de cada observação. 
Isso irá transferir todos os valores de energia armazenados para o registro OLD e 
mantê-los congelados, enquanto o Integrador começa a acumular os dados para a 
próxima observação. Lembre-se de que da próxima vez que o Integrador for limpo, 
os valores ANTIGOS serão sobrescritos.
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SEÇÃO 7: HIERARQUIA DE MENUS DA SÉRIE 
PM1000
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Goiânia (GO): Tel.: (0--62) 2764-6900 - Fax: (0--62) 2764-6906 - Joinville (SC): Tel.: (0--47) 2101-6750 - Fax: (0--47) 2101-6760 - Parnamirim (RN): 
Tel.: (0--84) 4006-7000 - Fax: (0--84) 4006-7002 - Porto Alegre (RS): Tel.: (0--51) 2104-2850 - Fax: (0--51) 2104-2860 - Recife (PE): Tel.: (0--81) 
3366-7070 - Fax: (0--81) 3366-7090 - Salvador (BA): Tel.: (0--71) 3183-4999 - Fax: (0--71) 3183-4990 - São Luís (MA): Tel.: (0--98) 3227-3691
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações técnicas sem prévio aviso. PLSED309038EN-08/10

Conheça o calendário de treinamentos técnicos:
www.schneider-electric.com.br
Mais informações: tel. (11) 2165-5350
ou treinamento.br@br.schneider-electric.com

Call Center: 0800 7289 110
ou (11) 3468-5791
call.center.br@br.schneider-electric.com

wap.schneider.com.br
www.schneider-electric.com.br




