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Monitores de 
Temperatura para óleo e 
enrolamentos TM1/TM2 

 

Os Monitores de Temperatura TM1 e TM2 da Treetech formam um sistema completo para Monitoração de 
Temperaturas em transformadores e reatores imersos em óleo. Por ser um sistema modular, pode ser 
utilizado em aplicações simples, que requerem baixo custo, bem como em sistemas de monitoração 
completos. O sistema é composto pelos módulos TM1 e TM2: 
 

 TM1, monitora a temperatura do óleo e de um enrolamento. Está equipado com:     
o Entrada configurável para um sensor RTD a 4 fios, para temperatura do óleo, ou dois 

sensores a 3 fios para medição redundante da temperatura do óleo) ou medição simples da 
temperatura do óleo e de uma temperatura adicional (por  exemplo, ambiente ou 
comutador); 

o Uma entrada de medição de corrente de carga, para cálculo da temperatura do enrolamento. 
 

 TM2, aplicado como complemento ao TM1, monitora a temperatura de um ou dois enrolamentos 
adicionais. Está equipado com: 

o Entrada configurável para um sensor RTD a 4 fios ou até dois sensores RTD a 3 fios para 
medição de temperaturas escolhidas pelo usuário (por  ex., ambiente, comutador sob carga 
ou outras); 

o Duas entradas de medição de corrente de carga, para cálculo das temperaturas de até dois 
enrolamentos adicionais. 

 

TM1 / TM2 
Catálogo 
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Além destas funções básicas, estão disponíveis nos monitores TM1 e TM2 diversos opcionais. Vide Funções 
Opcionais adiante. 
 

Características Principais: 
 

 IEDs (Intelligent Electronic Devices) projetados especificamente para as condições de pátio de 

subestação e aptos para integração a sistemas de supervisão ou de monitoração pelas portas RS-485 

e RS-232 (Modbus padrão, DNP 3 opcional); 

 Protocolo DNP 3 (opcional) com suporte para Time-Stamp de 1ms, capaz de armazenar eventos, tais 

como: Alarmes, Desligamentos, Acionamento da Refrigeração, etc, com resolução de 1ms;  

 Suportabilidade estendida atendendo aos ensaios mais rígidos realizados pelos fabricantes de 

transformadores;   

 Faixa de medição de temperatura estendida, de -55 a 200 ºC; 

 Entradas para sensores de temperatura Pt100W com autocalibração, garantindo alta precisão e 

estabilidade em toda a faixa de temperatura ambiente; 

 Entradas de medição de corrente AC true-rms, para conexão direta de secundário de TC (0 a 10 A, 48 

a 62 Hz), ou opcionalmente, conexão de TC de janela externo; 

 TC externo opcional, tipo janela com núcleo seccionável, evitando conexão direta do secundário do 

TC de bucha ao monitor de temperatura e diminuindo o risco de abertura acidental do secundário, 

além de permitir instalação com o transformador energizado. 

 Displays tipo LED de alta luminosidade para fácil visualização; 

 Cálculo da previsão de gradiente final de temperatura óleo-enrolamento para a carga atual; 

 Duas saídas analógicas em cada monitor para indicações remotas de temperaturas, com seleção da 

variável e faixa de saída (0-1, 0-5, 0-10, 0-20 ou 4-20mA); 

 Operação do resfriamento selecionável via teclado frontal em Automático ou Manual. Alternância 

automática dos grupos de resfriamento forçado em estágios pré-programados, baseada nos seus 

tempos de trabalho, proporcionando uso uniforme dos ventiladores e/ou bombas; 

 Função opcional de Pré-resfriamento para redução da perda de vida da isolação em caso de 

carregamentos elevados; 

 Função opcional de Exercício do Resfriamento para prevenção de falhas nos ventiladores e bombas; 

 Autodiagnóstico: dois microcontroladores com supervisão recíproca para detecção de falhas internas 

ou em sensores; 

 Relógio interno com ajuste mantido por 48 horas em caso de falta de alimentação, sem o uso de 

baterias - equipamento livre de manutenção. 

 Total ausência de partes mecânicas para parametrização e calibração dos equipamentos.  

 Contatos NA (NF sob pedido) para alarmes por temperaturas do óleo e dos enrolamentos; 

 Contatos NA (NF sob pedido) para desligamentos por temperaturas do óleo e dos enrolamentos com 

dupla segurança no acionamento (ordem simultânea de dois microcontroladores) para operação. 

Temporização ajustável de 0 a 20 minutos com contagem regressiva no display; 

 Contato NA (NF sob pedido) programável para sinalização de desligamento por temperatura do óleo 

ou do enrolamento ou alarmes de diferencial de temperatura do comutador sob carga. 

 Contatos NF (NA sob pedido) para acionamento de até quatro grupos de resfriamento forçado 

(utilizando TM1 e TM2), com partida dos motores temporizada mesmo em falta de alimentação. O 

resfriamento permanece ligado em caso de falta de tensão ou falha interna (autodiagnóstico); 
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 Contato NF (NA sob pedido) para falta de alimentação ou falha interna, detectada pelo 

autodiagnóstico; 

 Plenamente compatível com equipamentos da geração anterior (MT1, MT2); 

 

Funções Opcionais 
 
Opcional 1 – Protocolo DNP 3 
 
Protocolo de comunicação selecionável pelo usuário entre Modbus-RTU e DNP 3. Protocolo DNP 3 com 
suporte para Time-Stamp com precisão de 1ms. 
 
Opcional 2 – Pré-Resfriamento: 
 
O pré-resfriamento pode estender a vida útil da isolação de transformadores sujeitos a sobrecargas ao 
acionar os grupos de resfriamento quando são atingidos níveis de carga previamente selecionados pelo 
usuário. Tirando vantagem da grande inércia térmica do óleo, o sistema de resfriamento forçado é acionado 
antes mesmo que ocorra o aumento da temperatura, aumentando assim o tempo necessário para se 
atingirem temperaturas elevadas, que causariam uma perda acelerada de vida da isolação. São programados 
pelo usuário: 

 Percentual de carregamento para acionamento individual de cada estágio de resfriamento forçado, 
em até 4 estágios); 

 Histerese para desligamento dos estágios de resfriamento forçado quando da diminuição no 
carregamento). 

 
Opcional 3 – Exercício de Ventiladores e Bombas: 
 
A função Exercício do Resfriamento previne que os ventiladores e/ou bombas permaneçam inativos por 
longos períodos de tempo em transformadores operando com baixo carregamento ou durante períodos de 
baixa temperatura ambiente. Desta forma se evita o bloqueio do eixo por acumulo de sujeira ou 
ressecamento da graxa. Os equipamentos de resfriamento serão acionados diariamente, de acordo com o 
relógio interno do equipamento e dependendo das seleções efetuadas pelo usuário: 
Hora e minuto de início da operação dos ventiladores; 

 Tempo total de operação diária dos ventiladores, de 0 a 999 minutos. 

 A função de exercício do resfriamento também pode ser empregada com a finalidade de pré-
resfriamento, em transformadores sujeitos a carregamentos cíclicos, programando-se a partida do 
resfriamento para um horário anterior ao pico diário de carga, com a antecedência desejada. 

 
Opcional 4 – Diferencial de Temperatura do Comutador Sob Carga: 

O comutador sob carga é uma das principais fontes de falhas em transformadores, e a medição da 
diferença de temperatura entre o óleo do transformador e o do comutador pode indicar falhas térmicas 
neste equipamento antes que estas atinjam um grau de severidade que poderia causar problemas de 
maiores proporções. Como esta diferença de temperatura está sujeita à influência de variáveis externas, a 
monitoração é efetuada em dois modos distintos, de forma a aumentar a eficiência do diagnóstico e evitar 
alarmes falsos: 

 Monitoração do diferencial instantâneo - proporciona alarmes com resposta rápida, em caso de 
defeitos de alta intensidade, mesmo que de curta duração; 

 Monitoração do diferencial com filtragem - proporciona alarmes sensíveis a defeitos permanentes, 
mesmo que de pequena intensidade, com tempo de detecção mais longo. 

Em transformadores trifásicos com três comutadores monofásicos em compartimentos individuais, os três 
diferenciais de temperatura. 
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Opcional 5 -  Memória de Massa  
 
Memória não volátil para armazenamento das medições de temperatura e ocorrências de alarmes. O 
usuário seleciona quais os grupos de variáveis que deseja armazenar, e uma gravação na memória pode ser 
iniciada por: 

 Intervalo de tempo entre gravações selecionado pelo usuário, ou; 
 Variação em qualquer das temperaturas maior que o valor de banda morta selecionado pelo 

usuário, em ºC, ou; 
 Mudança de estado de qualquer dos relés de saída (controle de resfriamento, alarmes, 

desligamentos ou autodiagnóstico).  

 



 
 

[ Catálogo – TM1/TM2 | CA–010 | 20/01/2017 | Revisão: 5.30 ]      5 

Dados Técnicos 

Condição Intervalo / Descrição 

Tensão de Alimentação: 
Consumo máximo: 

Temperatura de Operação: 
Conexões - exceto entradas de TC: 

Conexões - entradas de TC: 
Grau de Proteção: 

Fixação:  
Saídas analógicas: 

 
 Erro máximo: 

 Opções (selecionáveis) e carga máxima:
  

 
 
 

Saídas a reles: 
 Tipo e funções (padrão): 

  
Potência máxima de chaveamento: 

 Tensão máxima de chaveamento: 
 Corrente máxima de condução: 

Medição diretas de temperatura (por ex., óleo, 
comutadores, ambiente): 

 
 Sensor: 

 Erro máximo a 20ºC: 
 Desvio por variação de temperatura: 

 Opções de conexão em cada equipamento 
(TM1 e TM2): 

 
 

Medição de temperatura do enrolamento: 
 Modelos matemáticos aplicados: 

 
 
 

Entradas de medição de corrente AC: 
  

Faixa de medição: 
 Erro máximo a 20ºC: 

 Desvio por variação de temperatura:
  

Protocolos de comunicação (acesso pelo TM1):
  

 
Portas de Comunicação Serial: 

 
 

Memória de Massa (opcional) 
 Intervalo de gravação:  

 Variação de temperatura p/ gravação: 
 Capacidade: 

 TM1 sem Diferencial Temperatura OLTC: 

38 a 265 Vac/Vdc 50/60Hz  
< 8 W  
-40 a +85 ºC  
0,3 a 2,5mm2, 22 a 12 AWG ·. 
Um ou dois 1,5 a 2,5mm2, 16 a 12 AWG 
utilizando terminais tipo olhal apropriados IP 20 
Fixação embutida em painel  
2 por equipamento (TM1 ou TM2), com positivo 
comum 
0,5 % do fim de escala 
0...1   mA,  10kΩ 
0...5   mA,  2kΩ 
0...10 mA,  1kΩ 
0...20 mA,  500Ω 
4...20 mA,  500Ω 
Contatos livres de potencial 
5 NA (alarmes/desl. / sinaliz.)+3 NF (2 RF+1 
autodiag.) por equipamento (TM1 ou TM2) 
70 W (dc) / 250 VA(ac) - resistivo 
250 Vdc / 250 Vac 
5 A  
 
Entradas para sensores RTD com autocalibração 
contínua 
Pt100Ω a 0ºC 
0,2% do fim de escala 
20ppm/ºC 
 
2 sensores a três fios, ou, 
1 sensor a quatro fios, ou, 
1 sensor a três fios.  
Calculada 
ABNT NBR 5416 (1997) 
IEEE C57.91 (1995) 
IEC 354 (1991)  
 
Medição direta ou com TC externo clip-on 
(especificar) 
0...10 A, 48...62 Hz 
0,5% do fim de escala (1% com TC clip-on) 
50ppm/ºC  
 
Modbus-RTU (padrão) 
DNP3 (opcional) 
 
1 RS-485 para interligação TM1 / TM2 
1 selecionável em RS-485 ou RS-232 para 
sistema de supervisão (somente no TM1) 
 
1 a 120 minutos 
1 a 20ºC 
 
1465 registros 
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 TM1 com Diferencial Temperatura OLTC: 
TM1+TM2 sem Diferencial Temperatura OLTC: 
TM1+TM2 com Diferencial Temperatura OLTC: 

948 registros 
848 registros 
645 registros 
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Diagrama de Ligação 

 
 
Observação: Opções de ligação de sensores RTD aos monitores TM1 e TM2: 
 
Opção 1 - Permite medições redundantes da temperatura do óleo, possibilitando a detecção de quaisquer 
falhas no sensor ou nos cabos de ligação (a medição pode ser mantida até que seja possível corrigir o 
problema) ou ainda a medição de duas temperaturas independentes no TM1 e/ou no TM2, p. ex., ambiente, 
comutador, etc. Neste caso, a detecção de falhas é a descrita na opção 3. 
 
Opção 2 - Permite detecção de quaisquer defeitos nos cabos de ligação até o sensor, porém defeitos internos 
ao sensor só serão detectados em caso de mudança brusca na temperatura medida. Nesta opção não é 
possível a medição de uma segunda temperatura no mesmo monitor. 
 
Opção 3 - Permite detecção de qualquer defeito nos cabos ligados aos terminais 22 e 23. Defeitos internos 
ao sensor ou no cabo ligado ao terminal 24 só serão detectados em caso de mudança brusca na temperatura 
medida. 
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Dimensões 

 

Especificação para Pedido 

Na compra dos Monitores de Temperatura TM1 e TM2 é necessário especificar: 
 

 Monitor de Temperatura TM1 (temperatura do óleo e de um enrolamento): 
o Quantidade; 
o Funções opcionais desejadas (dentre os Opcionais 1 a 5) - pode ser especificado mais de 

um item opcional para o mesmo equipamento. 
o Tipo de conexão de TC: padrão para conexão direta de TC (0 a 10 A, 48 a 62 Hz) ou opcional 

para conexão de TC externo com núcleo seccionável (TC’s externos não incluídos - devem 
ser especificados separadamente como Acessórios Opcionais). 

o Configuração física de cada relé individualmente (NA ou NF), caso seja diferente do padrão 
mostrado na página 4. 

o Acessórios opcionais e quantidades desejadas (vide páginas 6 e 7). 

 Monitor de Temperatura TM2 (temperatura de dois enrolamentos adicionais): 
o Quantidade. 
o Tipo de conexão de TC: padrão para conexão direta de TC (0 a 10 A, 48 a 62 Hz) ou opcional 

para conexão de TC externo com núcleo seccionável (TC’s externos não incluídos - devem 
ser especificados separadamente como Acessórios Opcionais). 
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o Configuração física de cada relé individualmente (NA ou NF), caso seja diferente do padrão 
mostrado na página 4. 

 
 Observação: o monitor de temperatura TM2 deve necessariamente operar em conjunto com o TM1. 

Acessórios Adicionais 

Sensor de Temperatura Pt100W   a 0ºC: 
 

A medição de temperatura do topo do óleo em transformadores de potência é realizada geralmente 
através de um sensor de temperatura instalado em um “termo-poço” existente na tampa do 
transformador. Os sensores utilizados devem ser do tipo Pt100 a 0ºC. Caso necessário, a Treetech dispõe 
de sensor adequado para instalação em termo-poço, conforme desenho abaixo (dimensões especiais sob 
consulta), fornecido como acessório opcional. Consulte-nos também sobre abrigos térmicos para medição 
de temperatura ambiente e termo-poços para instalação. 
 
 

Características  

 

Norma: ASTM E1137, classe 
B 

Coeficiente Alfa: 0, 3850 / ºC 
Faixa de Medição: -100 a +300ºC 
Cabeçote: Alumínio fundido, 

pintado 
Bulbo (haste): Aço inoxidável  
Prensa cabo: Latão, niquelado 
Corrente: Latão, niquelado 
Parafusos: Latão niquelado ou 

aço inoxidável 
Adaptador: Aço inoxidável 
Isolação: 2kV, 50/60 Hz, 1min. 

 
 

TCs Externos tipo Janela Seccionável (Clip-on): 
 

A utilização de TCs externos do tipo janela com núcleo seccionável permite a instalação dos monitores de 
temperatura sem a conexão direta do secundário do TC de bucha ao equipamento, eliminando o risco de 
abertura acidental do secundário, além de permitir a instalação com o transformador energizado. 

 
Temperatura de operação -40...+85°C. 
Dimensões (mm): 
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Gabinetes para Instalação ao Tempo: 

 
Os Monitores de Temperatura TM1 e TM2 devem ser instalados sempre abrigados das intempéries, e para 
isto são geralmente instalados no interior do painel de controle do transformador. Nos casos em que isto 
não for conveniente, como por exemplo, em modernizações de transformadores antigos, os Monitores de 
Temperatura podem ser fornecidos em gabinetes à prova de tempo, de fácil instalação. 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características  
Modelos: PIR-1 para um monitor(TM1) 

PIR- 2 para dois monitores      
(TM1+TM2) 

Fixação ao Trafo: Parafusada ou com Imãs de 
alta capacidade de carga                                                                                 

Fixação do TM1/TM2: Em rack extraível 
Conexão da fiação: Plugs multipolares 

removíveis na parte inferior 
do gabinete 

Grau de Proteção: IP55 

Teste de isolação: 2kV, 50/60 Hz, 1 min 
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Ensaios de Tipo 

 
Imunidade a Surtos (IEC 60255-22-5) 

 
surtos fase-neutro: 

surtos fase-terra e neutro-terra: 
 

 
1 kV, 5 por polaridade (+/-) 
2 kV, 5 por polaridade (+/-) 
 

Imunidade a Transitórios Elétricos (IEC 60255-22-1 e 
IEEE C37.90.1) 

 
valor de pico 1º ciclo 

freqüência: 
tempo e taxa de repetição: 

decaimento a 50%: 
 

 
2,5 kV 
1,1 MHz 
2 segundos, 400 surtos/seg. 
5 ciclos 
 

Impulso de Tensão (IEC 60255-5) 
 

forma de onda: 
amplitude e energia: 

número de pulsos: 
 

 
1,2 / 50 seg. 
5 kV 
3 neg. e 3 pos., intervalo 5s  
 

Tensão Aplicada (IEC 60255-5) 
 

Tensão suportável à frequência industrial: 
 

 
2 kV 60Hz 1 min. contra terra 
 

Imunidade a Campos Eletromagnéticos Irradiados 
(IEC 61000-4-3 / IEC60255-22-3) 

 
Freqüência: 

Intensidade de campo: 
 

 
26 a 1000 MHz 
10 V/m 
 

Imunidade a Perturbações Eletromagnéticas 
Conduzidas (IEC 60255-22-6) 

 
Freqüência: 

Intensidade de campo: 
 

 
0,15 a 80 MHz 
10 V/m 
 

Descargas Eletrostáticas (IEC 60255-22-2 e IEEE 
C37.90.3) 

 
Modo ar: 

Modo contato: 
 

 
 
8 kV, dez descargas/polaridade 
6 kV, dez descargas/polaridade 
 

Imunidade a Transitórios Elétricos Rápidos 
(IEC60255-22-4 e IEEE C37.90.1): 

Teste na alimentação, entradas e saídas 
Teste na comunicação serial: 

 

 
 
4 kV 
2 kV 
 

Ensaio Climático: (IEC 60068-2-14) 
Faixa de temperatura: 
Tempo total do teste: 

 

 
-40 a +85ºC 
96 horas 
 

Resposta à vibração: (IEC 60255-21-1) 
Modo de Aplicação: 

Amplitude: 
 

Duração: 
 

 
3 eixos (X, Y e Z), senoidal 
0,075mm de 10 a 58 Hz 
1G de 58 a 150 Hz 
8 min/eixo 
 

Resistência à vibração: (IEC 60255-21-1) 
Modo de Aplicação: 

Freqüência: 

3 eixos (X, Y e Z), senoidal 
10 a 150 Hz 
2G 
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Intensidade: 
Duração: 

160 min/eixo 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BRASIL 

Treetech Sistemas Digitais Ltda 

Praça Claudino Alves, 141, Centro 

CEP 12.940-000 - Atibaia/SP 

 + 55 11 2410-1190 

comercial@treetech.com.br  

www.treetech.com.br 
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