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Monitor para Torque de 
Comutador 

 

Por possuir partes móveis que chaveiam altas tensões e correntes, o Comutador Sob Carga (OLTC) é, 
estatisticamente, uma das principais fontes de falhas em transformadores, contribuindo para isso as falhas 
mecânicas. Para detectar esses defeitos em fase incipiente e reduzir a probabilidade de paradas inesperadas, 
o IDM monitora on-line o torque do OLTC, alertando para alterações na sua assinatura típica, que indicam 
falhas em desenvolvimento. 
 
A energia para a operação do comutador é fornecida por um mecanismo motorizado, que exerce maior ou 
menor torque em cada etapa da comutação, criando uma "assinatura" típica, que em condições normais se 
repete a cada comutação realizada. Problemas mecânicos no comutador alterarão essa assinatura, 
permitindo detectá-los em fase incipiente. 
 
Como o torque desenvolvido pelo motor é proporcional à potência elétrica, o IDM o monitora indiretamente 
medindo o consumo do motor, com o objetivo de detectar e emitir alarmes em caso de eventuais alterações 
nessa assinatura ou no tempo de comutação. Com isso as falhas mecânicas no comutador podem ser 
detectadas em fase ainda incipiente. Para isso, o Monitor de Torque IDM supervisiona on-line diversas 
variáveis: 
 

 Oscilografia das correntes, tensões (opcional) e potência consumida pelo motor durante as 
operações, em modo monofásico ou trifásico; 

 Posição de tap do comutador (opcional), através de coroa potenciométrica ou entrada de corrente 
(por exemplo, 4-20 mA); 

 Temperatura do mecanismo de acionamento (opcional); 

 Corrente do aquecedor anti-condensação do mecanismo (opcional); 

 Corrente de linha interrompida pelos contatos do comutador (opcional); 

 Contato auxiliar de alarme de disjuntor do motor e/ou comando atuado (opcional) 

Catálogo 
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Para o diagnóstico do OLTC, o IDM correlaciona essas medições com algoritmos de engenharia 
especialistas, obtendo informações úteis para o diagnóstico e prognóstico, conforme aplicável: 
 

 Assinatura de potência e energia gasta pelo motor durante a operação; 

 Corrente de partida do motor; 

 Assinatura de tempo para operação do comutador; 

 Tensões mínimas e máximas no motor durante a operação; 

 Nº de operações e tempo de serviço do comutador, totais e após a última manutenção; 

 Integração da corrente comutada, indicativa de desgaste dos contatos do comutador, total e após a 
última manutenção; 

 Tempo restante para manutenção por tempo de serviço, número de operações e integração da 
corrente comutada; 

 Funcionamento do aquecedor do mecanismo, evitando condensação de água e oxidação; 

 Temperatura do mecanismo de acionamento muito baixa ou alta; 

 Sub e sobretensão da alimentação do motor; 
 
Com as medições e cálculos dos algoritmos de engenharia, o IDM emite alarmes em caso de anormalidades, 
assim como avisos de manutenção com a antecedência programada pelo usuário, através em um sistema 
de sinalização que permite diagnosticar rapidamente o estado do comutador, com acionamento de contatos 
de saída: 
 

 Verde - Comutador em bom estado. Nenhuma manutenção necessária; 

 Azul - Comutador em bom estado. Aviso para manutenção programada; 

 Amarelo - Alarme de anormalidade menor; 

 Vermelho - Alarme de anormalidade maior. 
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Funções Opcionais 
 
Opcional 1 – Protocolo DNP3: 
 
Protocolo de comunicação selecionável pelo usuário entre Modbus RTU e DNP3 nível 1, com suporte para 
carimbo de tempo (timestamp) com precisão de 1 ms. Por meio do protocolo DNP3, o usuário pode ter acesso 
a consulta e programação dos parâmetros, consulta das medições analógicas e digitais, e eventos de alarmes. 
 
Opcional 2 – Memória de Massa: 
 
Permite armazenar dados e eventos passados em um log de até 10389 registros em uma memória circular, 
que pode ter seu período de gravação ajustado de acordo com a necessidade do usuário. As informações 
armazenadas são: 

 Data e hora dos eventos; 

 Alarmes ocorridos; 

 Autodiagnósticos ocorridos; 

 Medições efetuadas; 

Opcional 3 – Monitoração da Calefação e Tensão de Comando: 
 
Permite ao IDM monitorar a corrente e a temperatura do sistema de calefação, também permite que se 
programe algumas condições para que o sistema de aquecimento seja ligado ou desligado. A tensão de 
comando também pode ser monitorada quando essa opção está ativa. 
 
O bom funcionamento dessa função requer a correta ligação da tensão de comando, de sensores de corrente 
TC e de sensores de temperatura PT100Ω ao equipamento.  
 
Opcional 4 – Medição de Posição do Comutador: 
 
Permite ligar uma coroa potenciométrica ou um sinal analógico mA para indicação da posição de TAP do 
comutador no IDM. O IDM pode usar essa medida para simplesmente indicar a posição do TAP do comutador 
ou para auxiliar nos cálculos do assistente de manutenção do comutador, outra função opcional do IDM. 
Também permite medir a corrente de linha (IL). 

Opcional 5 – Assistente de Manutenção do Comutador: 

Este item opcional expande as funcionalidades do IDM, provendo várias informações adicionais: 

 Nº de operações e tempo de serviço do comutador, totais e após a última manutenção; 

 Integração da corrente comutada, indicativa de desgaste dos contatos do comutador, total e após a 
última manutenção. Indicação da corrente de linha; 

 Tempo restante para manutenção por tempo de serviço, número de operações; 
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Dados Técnicos 
 
 

Condição Intervalo / Descrição 

Tensão de Alimentação: 
Consumo máximo: 

Temperatura de Operação: 
Grau de Proteção: 

Conexões: 
Fixação: 

 
Entradas de Medição 

  
Correntes: 

 Tensões: 
Temperaturas: 

 Contatos secos: 
 Tap: 

 
 

Erros máximos 
 

 Correntes: 
 Tensões: 

 Temperaturas: 
 

Saídas a relés: 
 Potência máxima de 

chaveamento: 
 Tensão máxima de chaveamento: 

 Corrente máxima de condução: 
 

Portas de Comunicação Serial: 
 
 
 
 

Protocolos de Comunicação: 

38 a 265 Vca/Vcc 50/60 Hz 
≤13 W  
-40 a +85 °C 
IP 20 
0,3 a 2,5mm2, 22 a 12 AWG 
Fixação em painel 
 
 
 
4 TCs externos clip-on 0...10 Aca rms / Outras faixas sob pedido 
3 de 0...265 Vca F-T Outras faixas com TP externo 
1 sensor Pt100 Ω a 0 ºC faixa -55 a 200 ºC 
1 livre de potencial 
Coroa potenciométrica, ou loop de corrente 0-5, 0-10, 0-20 ou 
4-20 mA 
 
 
 
1 % da medição na faixa 0,5...10 Aca 
1 % da medição na faixa 80...265 Vca 
0,5 % do fim de escala + erro do sensor 
 
3 reversíveis + 2 NA/NF (especificar na compra) 
 
70 W(cc) / 220 VA(ca) 
250 Vcc / 250 Vca 
5 A 
 
1 RS-485 padrão 
 
 
 
 
Modbus RTU, DNP3 (Opcional) 
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Diagrama de Ligação 

Diagrama de Ligação Completo do IDM/SDM: 

 
 

No desenho nota-se que a diferença entre o hardware do IDM e o do SDM está nas portas de comunicação, 
sendo que apenas o SDM possui portas Ethernet. 
 
Um dos opcionais de hardware é exatamente a escolha do tipo de porta que irá equipar o SDM, que pode vir 
com duas portas para fibra óptica ou duas para cabo RJ-45. 
 
O outro opcional de hardware é sobre o método de medição da posição do TAP, que pode ser feita usando 
uma coroa potenciométrica ou um sinal analógico de loop de corrente.  
 
Em ambos os casos, a escolha deve ser feita no momento do pedido, pois são opções que alteram o hardware 
do produto. 
 
Os elementos em verde representam funções que podem ser selecionadas via parametrização e sensores 
que são usados apenas quando certos opcionais do firmware estão ativos. 
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Dimensões 

Diagrama dimensional do IDM: 

 
 

Especificação para Pedido 

O IDM é um equipamento universal, tendo suas características selecionadas em seus menus de programação 
através de seu painel frontal ou pelas portas de comunicação. A entrada de alimentação é universal (38 a 
265 Vcc/Vca 50/60 Hz). 
Deste modo, no pedido de compra do aparelho somente é necessário especificar: 

 Quantidade; 

 Quantidade de TCs externos de janela com núcleo seccionável (Clip-On). A quantidade variará 
de acordo com a aplicação (monofásica ou trifásica) e deverá constar no pedido de compra; 

 Quantidade de TPs; 

 Fornecimento ou não de um sensor PT100Ω; 

 Versão Básica ou Opcionais desejados; 

 Se o opcional de medição de TAP for solicitado, é preciso informar também se será usada 
uma coroa potenciométrica ou um sinal analógico mA para fazer a medição; 
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Acessórios Opcionais 

 Sensor de Temperatura Pt100Ω a 0ºC 
 
Para a medição de temperatura é necessário um sensor de temperatura instalado. Os sensores utilizados 
devem ser do tipo Pt100Ω 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. 
 

Características  

 

Norma: ASTM E1137, classe B 
Coeficiente Alfa: 0,003850 / 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, 1 min. 

 
 

 TCs Externos Tipo Janela Secionável (Clip-on) 
 

A utilização de TCs externos do tipo janela com núcleo seccionável é requerida para a operação do IDM. 
 
Este item é fornecido na quantidade necessária ao tipo de aplicação desejada, devendo ser solicitada a 
quantidade no pedido de compra. 
 
Ele permite a instalação do produto sem a conexão direta do circuito de corrente, eliminando o risco de 
abertura acidental.  

 

 
 
Temperatura de operação: -40...+85°C. Dimensões em (mm) 
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 Transformador para medição de tensão modelo EI 22x22 
 

O TP auxiliar deve ser utilizado se o motor for alimentado com tensão AC de valor superior ao suportado 
pelas entradas de medição do IDM (265 Vac) ou para isolação da tensão do motor em relação à tensão de 
comando. Este item é fornecido na quantidade necessária ao tipo de aplicação desejada, devendo ser 
solicitada a quantidade no pedido de compra. 
 
O TP fornecido terá as características descritas abaixo: 

 Isolação a seco; 

 Potência: 15VA; 

 Tensão Primária: 550V; 

 Tensão Secundária: 220V; 

 Material Isolante: Classe “F” (155°); 

 Frequência: 50/60Hz; 

 Classe de isolação: 1,2kV (T.A.D: 4kV); 

 Enrolamento em cobre eletrolítico, 
encapsulado com resina epóxi; 

 Resfriamento: circulação natural de ar 
(AN); 

 Montagem aberta para instalação 
abrigada; 

  Dimensões aproximadas (AXLXP) 85 X 
75 X 55mm; 

 
 

 Gabinetes Para Instalação ao Tempo 
 

O IDM deve ser instalado sempre abrigado das intempéries, e para isto é geralmente instalado no interior 
de um painel de controle ou no interior de um edifício. Nos casos em que isto não for conveniente, como 
por exemplo em modernizações de transformadores antigos, o IDM pode ser fornecido em gabinete à 
prova de tempo, de fácil instalação. 

 
Características  

 

 

Fixação ao trafo: Parafusada ou com ímãs de alta 
capacidade de carga 

Fixação do TS: Em rack extraível 
Conexão da fiação: Plug multipolar removível na parte 

inferior do gabinete 
Grau de Proteção: IP55 
Teste de isolação: 2kV, 50/60 Hz, 1 min. 
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 Sensor de Temperatura Ambiente 
 

O IDM dispõe de uma entrada para medição de temperatura, que pode ser 
utilizada, por exemplo, para medição de temperatura ambiente. Para este caso, 
deve ser utilizado um sensor de temperatura tipo Pt100Ω a 0ºC instalado em 
um abrigo térmico, que minimiza os erros que sol, chuva, vento, etc. causariam 
sobre a medição. Caso necessário, a Treetech dispõe de sensor e abrigo 
térmico adequados para esta medição, fornecido como acessório opcional. 

 
 Coroa Potenciométrica 

 

O IDM admite que a resistência por passo do transmissor potenciométrico seja na faixa de 4,7 a 20, e a 

resistência total do transmissor de 9,4 a 1000. valor de cada resistor é mostrado na figura abaixo. O 
contato móvel (cursor) do transmissor potenciométrico pode ser tanto do tipo “fecha antes que abre” 
quanto “abre antes que fecha”, indiferentemente. As resistências do transmissor potenciométrico devem 
ser de precisão, ou seja, com tolerâncias de erro de no máximo 1%. O número de taps que podem ser lidos 
pela coroa é de no máximo 35 taps. 
 

 
 
Caso seja necessário, a Treetech pode fornecer o material e a montagem de uma coroa potenciométrica 
adequada para o uso em conjunto com o IDM/SDM. 
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Ensaios de Tipo 

 

Imunidade a Surtos (IEC 60255-22-5 e IEC 61000-4-5): 

 Modo diferencial: 1kV, 5 por polaridade (+/-) 

 Modo Comum: 2kV, 5 por polaridade (+/-) 

Imunidade a Transitórios Elétricos (IEC 60255-22-1, IEC 61000-4-12 e IEEE C37-90-1) 

 Valor de pico 1º ciclo, Frequência, Tempo e taxa de 
 repetição, Descaimento a 50% 

2,5 kV modo comum, 1kV modo dif., 1MHz, 2 seg., 200 
surtos/s, 5 ciclos 

Impulso de Tensão (IEC 60255-5): 

 Forma de onda, Amplitude, Número de pulsos: 1,2/50 µs, 5kV, 3 negativos e 3 positivos, intervalo 5s 

Tensão Aplicada (IEC 60255-5): 

 Tensão suportável à frequência industrial: 2kV 60 Hz 1min. contra terra 

Imunidade a Campos Eletromagnéticos Irradiados (IEC 60255-22-3 e IEC 61000-4-3): 

 Frequência, Intensidade de campo: 80 a 2500 MHz, 10 V/m 

Imunidade a Perturbações Eletromagnéticas Conduzidas (IEC 60255-22-6 e IEC 61000-4-6): 

 Frequência, Intensidade de campo: 0,15 a 80 MHz, 10 V/m 

Imunidade a campos magnéticos de frequência industrial (IEC 61000-4-8): 

 Intensidade e direção de campo magnético: 30 A/m, 3 eixos ortogonais 

Descargas eletrostáticas (IEC 60255-22-2, IEC 61000-4-2 e IEEE C37.90.3): 

 Intensidade e repetições: Modo ar 15kV, dez descargas por polaridade 

Imunidade a Transitórios Elétricos Rápidos (IEC 60255-2-4, IEC 61000-4-4 e IEEE C37-90-1): 

 Alimentação, entradas e saídas: 4kV 

Falha de alimentação (IEC 60255-22-11 e IEC 61000-4-11): 

 Quedas de Tensão: 0-80% de U, 1/2 a 300 ciclos, 85 V e 265 V, 50/60 Hz  

 Interrupções curtas: 5 segundos, 85 V e 265 V, 50/60 Hz 

Suportabilidade ao frio (IEC 60068-2-1): 

 Temperatura, Tempo de teste: -40°C, 16 horas 

Suportabilidade a calor seco (IEC 60068-2-2): 

 Temperatura, Tempo de teste: +85°C, 16 horas 

Suportabilidade a calor úmido (IEC 60068-2-78): 

 Temperatura e umidade, Tempo de teste: +40°C, 85% RH, 24 horas 

Ciclo térmico (IEC 60068-2-14): 

 Faixa de temperatura, Tempo total do teste: -40 a +85°C, 96 horas 

Resposta à vibração (IEC 60255-21-1): 

 Modo de Aplicação, Duração, Frequência, Intensidade: 3 eixos, senoidal 8 min/eixo, 0,075mm de 10 a 58 Hz, 1G de 
58 a 150 Hz 

Resistência à vibração (IEC 60255-21-1): 

 Modo de Aplicação, Duração, Frequência, Intensidade: 3 eixos, senoidal 160 min/eixo, 10 a 150 Hz, 2G 

Segurança elétrica (EN 61010-1): 

 Proteções contra choque elétrico, risco mecânico, risco por fluídos e propagação de chama 

 Resistência ao calor e dispositivos de proteção 

  PORTUGAL - Linda a Velha 



 

 

 
 
  

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 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 

  

mailto:comercial@treetech.com.br
http://www.treetech.com.br/

