Guia rápido de instalação

Gerenciador de Energia - Modelo: PM-X
PM-X
Conhecendo o produto
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100V a 240V
50Hz ou 60Hz
10A RMS / 50A P @ 1s
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Valores possíveis - F_ref

Importante

50Hz
60Hz

A principal função dos nossos gerenciadores de energia é proteger os
equipamentos que estão ligados nele, para que isto funcione perfeitamente é
primordial que se conheça os limites de voltagem de operação dos seus
equipamentos.

Após configurado, será exibida no display do produto a tela do modo
aguardando.

Instalação elétrica

Modo aguardando

O PM-X aceita voltagens de 100VAC a 240VAC com variações de +/-10% e
frequência de 50Hz ou 60Hz. Porém deve ser ligado em rede com tensão e
frequência compatível com os equipamentos que serão alimentados por ele.
E, somente deverão ser ligados em um mesmo gerenciador, equipamentos
com a mesma tensão e frequência de funcionamento.

Assim que o PM é energizado é necessário um tempo para preparar a
operação. A tela de saudação é mostrada por alguns segundos e, se nenhuma
proteção for acionada, o equipamento passa a operar no Modo Aguardando,
consumindo pouquíssima potência da rede elétrica, esperando os comandos
para ativar as saídas ou mostrar as informações desejadas.

Conferir, antes de conectar o plugue (8) do PM-X em uma tomada NBR 3 polos
energizada, se tensão e frequência estão de acordo com as especificações.

Ligando pela primeira vez
A primeira vez que o PM-X é ligado são solicitados, após a tela de saudação,
os ajustes de tensão de referência (V_ref) e frequência de referência (F_ref).
Tela de saudação

Aplicando um clique na chave Modo (2) você acessa a Tela de Medidas
Instantâneas e visualiza a voltagem e frequência da rede elétrica, bem como a
temperatura do meio onde o PM está instalado. Outros cliques alternam para
o Modo Relatório, onde os máximos e mínimos das grandezas mencionadas
anteriormente são mostrados. Para acessar o Modo Informação e consultar
os parâmetros estabelecidos, basta apertar e segurar, durante 2 segundos,
este botão.

Tela de saudação

O ajuste ideal da V_ref deve ser o que mais se aproxima dos limites máximos e
mínimos de tensão de operação do produto mais sensível ligado na saída
deste equipamento. Para configurar a tensão, aperte o botão Seleção (1) e
visualize os possíveis valores, e selecione o que seja adequado aos
equipamentos que serão ligados pelo PM-X. Aperte o botão Ação (7) para
confirmar.
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(A) Voltagem de entrada: mostra a média da tensão RMS de entrada.
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(B) Indicador de variações rápidas da tensão de entrada: setas para a direita
mostram variações positivas e setas para a esquerda, variações negativas da
voltagem de entrada relacionadas com a tensão de referência (Vref)
escolhida. Cada seta equivale a uma variação de 2,5%.
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(C) Legenda de apoio ao indicador de variações rápida da tensão de entrada:
carinhas felizes e tristes são usadas para orientar a leitura da indicação das
variações rápidas da voltagem de entrada.

Valores possíveis - V_ref
110V
120V
127V
100V a 127V
220V
208V a 220V
208V a 240V
100V a 240V (Full range)

(D) Temperatura local: informa a temperatura do local onde o equipamento
está instalado. São necessários cerca de 30 minutos até a estabilização
desta medida.
(E) Frequência da rede: informa a média de 8 ciclos da frequência da rede
elétrica.

Após a configuração da tensão é solicitado o ajuste da frequência. São
apenas dois os valores possíveis para a F_ref. No Brasil a frequência da rede
elétrica é 60Hz, assim como o Peru e Venezuela. Já em outros países da
América do Sul, como Argentina, Paraguai e Chile, a frequência é 50Hz.
12/03/21

Para acionar as saídas, basta um clique no botão Ação (7). O PM-X possui um
grupo de saídas com quatro tomadas e capacidade de corrente máxima de
10ARMS .
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Gerenciador de Energia - Modelo: PM-X
A chave eletrônica que aciona a saída é comutada quando a tensão da rede
possui valores próximos a 0V, este processo é chamado de zero-crossing, ele
evita ruídos de comutação e garante uma vida útil maior aos equipamentos
eletrônicos ligados ao nosso gerenciador de energia.
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Modo Informação
É utilizado para conferir os valores dos parâmetros ajustados. Para acessá-lo
é necessário estar no Modo Aguardando ou Operando, pressionar e segurar a
Chave Modo (2) por 2s. Outros cliques nesta chave mudam as telas dos
parâmetros.
Para retornar ao modo de operação anterior basta apertar o botão Ação (7) ou
aguarde 4s sem apertar nenhuma chave.
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Durante a visualização das configurações, todas as funcionalidades do PM
estão ativas, caso seja necessária a atuação de alguma proteção, ela será
mostrada imediatamente.
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Atenção!
Leds Proteção e Alerta
Fique atento aos Leds Alerta (4) e Proteção (5).
O LED Alerta (4), quando aceso, informa que existem proteções desativadas
e, se estiver piscando, uma proteção desabilitada deveria atuar.
O LED Proteção (5) aceso indica que há algo de errado no AC ou na
temperatura do local onde o PM está instalado. Se a Chave Ação for
pressionada, as saídas não serão ligadas, o sistema entrará no Modo
Proteção e o problema será mostrado no display.

Modo Relatório
Modo criado para informar as variações máximas e mínimas de voltagem,
frequência e temperatura registradas durante a operação do gerenciador de
energia. Esta ferramenta é muito útil para avaliar o comportamento da rede
elétrica durante um período de tempo. Os registros são zerados se o
equipamento for desligado da energia.

Modo operação
Após acionado o botão Ação (7), se o Led de Proteção (5) não estiver aceso, é
mostrada a seguinte tela de transição:

Um clique na Chave Seleção (1) reinicializa os valores máximo e mínimo para
a leitura atual, dando início a um novo momento de registro. A Chave Modo (2)
percorre as leituras e a Chave Ação (7) retorna para o Modo anterior.

O Led Saídas (3) acende e as saídas estão energizadas.
Um clique na Chave Modo (2) acessa o Modo Relatório, no entanto, este
permanece ativado até que a Chave Ação (7) seja pressionada.
Para desligar as saídas é necessário pressionar e segurar a Chave Ação (7)
durante 2s, o Led Saídas (3) irá piscar por 4s, neste tempo soltar e clicar
novamente na mesma chave. Este procedimento garante segurança contra
um desligamento acidental. Durante o desligamento, se outro clique for
aplicado, o produto reinicia o acionamento e volta para o Modo Operando.
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Modo Proteção
Quando uma proteção é acionada, o PM passa a operar no Modo Proteção até
que o problema acabe. O monitoramento dos parâmetros da rede elétrica é
contínuo e sua comparação com os limites de operação definidos acontece
mesmo quando uma proteção já está em andamento. É comum um distúrbio
elétrico ser seguido de outro e neste caso, podemos ter a alteração da
sinalização do que está ocorrendo. A descrição do que é informado no display
durante um evento de proteção e as funções das chaves e leds são mostradas
a seguir:
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Gerenciador de Energia - Modelo: PM-X
O Modo Configuração não pode ser acessado quando as saídas estiverem
acionadas, é necessário desligá-las para reconfigurar o produto. Para acessar,
o PM-X deve estar operando no Modo Aguardando. Mantenha pressionada a
chave Seleção (1) e dê um clique na chave Ação (7), em seguida solte a chave
Seleção (1).

(A) Informa o último tipo de distúrbio elétrico ocorrido;
(B) Mostra a voltagem ou frequência de referência ajustada na configuração
do produto;
(C)Tensão ou frequência de gatilho que ocasionou a proteção. Pode ter seu
valor alterado se outro problema ocorrer.

Cada clique na chave Seleção alterna os valores possíveis de cada parâmetro.
Para alternar entre os parâmetros clicar na chave Modo (2). E, para salvar os
ajustes feitos e retornar para o Modo Aguardando, clicar na chave Ação.

(D) Tempo de retorno automático. São necessários 10s de estabilidade para
que as saídas sejam religadas, este contador pode ser reiniciado se outros
problemas acontecerem antes de 10s.
Nesse modo a chave Seleção (1) não possui função e o Led Proteção (5)
estará sempre aceso. O Led Alerta (4) aceso informa que existem proteções
desativadas, para identificá-las pressione o botão Modo (2) por 2s e acesse o
Modo Informação.
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Um clique no botão Modo (2) dá acesso á tela de medidas instantâneas, e
outros cliques alternam para a visualização do Modo Relatório. Para retornar
para o Modo Aguardando basta clicar uma vez no botão Ação (7), neste caso
as saídas permanecerão desligadas mesmo quando o distúrbio elétrico que
ocasionou a proteção for contornado.

MODO

Selecionar

ALERTA

MODO

Conﬁrmar

As configurações são armazenadas numa memória não volátil, elas são
preservadas mesmo que o produto fique sem energia elétrica.

Quando o equipamento estiver trabalhando no Modo Operando e uma
proteção acontecer, o display alterna entre a tela informativa do Modo
Proteção e o dizer PROTECAO para sinalizar que um evento aconteceu e que
as saídas do PM foram desligadas. Para interromper este processo, basta
pressionar qualquer chave ou aguardar o retorno automático.

Atenção ao realizar uma modificação nos valores dos parâmetros de
operação, ajustes errados ou a desativação de proteções podem
impossibilitar que o PM proteja os equipamentos ligados em suas saídas
de forma adequada. Tenha certeza do que está sendo alterado e do
impacto disto no funcionamento do produto.

Modo Configuração
Todos os parâmetros operacionais são ajustados neste modo de trabalho.
Normalmente, nossos gerenciadores de energia são configurados apenas
uma vez. Só é necessário alterar a configuração quando novos equipamentos
com características de operação elétrica diferentes dos que já estão ligados
ao PM forem instalados.

Reset
É possível aplicar um Reset neste equipamento e carregar as configurações
de fábrica, para tal, deixe o equipamento no Modo Aguardando e desligue o
equipamento da energia elétrica e aguarde alguns segundos. Pressione e
segure a Chave Modo (2) e, com ela pressionada, ligue o PM na energia e
solte a chave.

Para que a configuração adequada seja feita é importante ter em mente que
uma das principais funções deste produto é a de proteger o que está ligado
em suas saídas, para isto, é importante conhecer os limites operacionais
destes produtos e ajustar os parâmetros para que distúrbios elétricos não os
prejudiquem.

Para mais informações sobre Modo Proteção e Modo Configuração acesse
nosso manual completo!

O acesso à configurações dos parâmetros da linha PM foi dividido em duas
páginas: Configurações Básicas e Configurações Avançadas. Nas
Configurações Básicas é possível fazer o ajuste dos parâmetros principais.
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