
RS

RS

RS RS

Para uma completa avaliação sobre a melhor relação 
do custo de energia elétrica, ou o melhor 
enquadramento tarifário, a Embrasul oferece uma 
ampla linha de soluções composta por produtos e 
Software dedicados.

Para uma perfeita alocação dos custos de energia por 
unidade de negócio ou um sistema de medição para 
apropriação destes custos por produto, a Embrasul 
possui uma linha dedicada de soluções.

Para a manutenção da produtividade e a garantia dos 
resultados, é fundamental uma perfeita avaliação e 
um completo diagnóstico preventivo do sistema 
elétrico. A Embrasul oferece uma ampla gama de 
soluções, desde Analisadores, Controladores e 
Multimedidores.

Para uma avaliação completa sobre Harmônicas, 
perturbações ou transientes no sistema elétrico, a 
Embrasul oferece soluções com funções avançadas de 
medição e diagnóstico deste tipo de evento.

Uma efetiva Gestão de Energia que garanta o 
acompanhamento dos mais importantes parâmetros e 
das medições de energia para tomada de decisões.

A Embrasul desenvolve soluções inovadoras na área de 
energia há quase 20 anos, os diferenciais tecnológicos 
aliados a presença permanente junto aos clientes 
conferem a Embrasul uma consagrada posição no 
mercado através de uma rede de canais composta por 
uma equipe de pessoas tecnicamente capacitada.

Otimização de Custos com Energia

Rateio de Custos

Ganhos de Produção

Qualidade de Energia

Gestão de Energia

Garantia, Confiabilidade e Segurança

 
 

 

 
 

 

GESTÃO DE ENERGIA
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CONTROLADORES DE
FATOR DE POTÊNCIA

CONTROLADOR
DE DEMANDA

MULTIMEDIDOR

WIFi

3G

MULTIMEDIDOR 



Modelo para uso ao tempo;
Programação através do teclado do equipamento;
Funções de medição de grandezas e perturbações;
Funções opcionais de qualidade de energia;
Funções completas do PRODIST.

Estudos de Eficiência Energética;
Interrupções de energia;
Avaliação de demanda por setor;
Estudos para correção do fator de potência.

RE4000

Modelo para uso ao tempo;
Grau de proteção IP65;
Medição e registro de oscilações de tensão e corrente;
Medição e registro de Harmônicas e perturbações.

RE6081

RE6000

Analisadores de Energia

Funções completas para análise de sistemas elétricos;
Curva de carga de motores, geradores e transformadores;
Medição e diagnóstico de distorções harmônicas;
Registro e avaliação de perturbações e transientes;
Estudos de eficiência energética.

Modelo para uso ao tempo;
Funções completas para análise de redes de distribuição;
Curvas de carga de redes e transformadores;
Medição e diagnóstico de distorções harmônicas;
Registro e avaliação de perturbações interrupções e transientes.

RE6000/TM

Para um planejamento do consumo de energia;
Inteligência na melhor opção do uso de energia;
Gestão energética através de dados confiáveis;
Sustentabilidade através do uso racional de energia;
Funções completas do PRODIST.

Programação através do teclado do equipamento;
Opcional conectividade WIFI e 3G;
Funções opcionais de qualidade de energia;
Funções completas do PRODIST.

RE7000/PT

RE7000/TM

RE7000/PN

Analisador de tensão para instalação ao tempo (IP65);
Atende as resoluções da ANEEL para relatórios de tensão;
Fácil instalação no poste;
Segurança na operação.

Analisador de Tensão - RV5

ANL - Software de Análise de Dados 

Utilizado para  a transferência e análise de dados 
registrados;
Ambientes específicos para simulação e análise de 
grandezas, harmônicas, transitórios e distribuição de 
tensão;
Análise dos dados através de uma gama de relatórios e 
gráficos;
Variadas opções de  personalização de relatórios.



Modelo Automático não necessita parametrização;
Seis ou doze estágios de comando;
Display para indicação do fator de potência;
Excelente relação custo-benefício;
Fácil instalação.

Fácil parametrização;
Sensoramento Monofásico ou Trifásico;
Seis ou doze estágios de comando de potência reativa;
Sistema de rotação de estágios;
Opção de comunicação: Modbus RS-485 ou Ethernet;
Opcional com memória de massa.

CM4040

CM2000

Análise de metas e rateio de custos de energia;
Leituras instantâneas em amplo display digital;
Indicação de tensão de fase e tensão de linha;
Porta de comunicação RS485 (Modbus RTU) ou Ethernet (TCP/IP);
Autonomia de 60 dias na memória de massa.

MD4040

Controlador de Fator de Potência

TR4000

Medição de grandezas elétricas;
Porta de comunicação RS485 ou Ethernet;
Rateio de custos de energia;
Análise de metas, estudos de demanda;
Memória interna para registro dos dados.

Multimedidores 

TR4020

Medidor com display LCD;
Rateio de custos de energia;
Porta de comunicação RS-485 ou Ethernet;
Memória de massa.

Funções avançadas de controle de demanda e fator de potência;
Seleção de cargas por prioridade e por potências;
Flexibilidade na programação de demandas sazonais;
Facilidade na implantação distribuída com a remota RTA4000.

Módulo de expansão de saídas para GDE4000;
Comunicação com o GDE4000 via Ethernet ou RS-485;
Oito saídas de controle e oito entradas digitais.

RTA4000

GDE4000

Controlador de Demanda

TDE4000

Interface de comunicação com medidor padrão concessionária;
Entrada: Pulsos do medidor;
Saída:  Porta Ethernet - Protocolo TCP.



Comunicação e coleta de dados medidos por 
medidores, controladores e analisadores;
Armazenamento dos dados para futuras análises;
Simulação de fatura de energia e Rateio de custos;
Avaliação de perdas de energia e Análise de 
oscilação de tensão;
Diagnóstico completo de um sistema de elétrico;
Relatórios e gráficos e geração de curvas de 
consumo;
Alarmes com Trigers por eventos;
Envio automático de e-mail por eventos;
Avaliação de desempenho e rendimentos de 
máquinas.

Power4000

PowerWeb

Acesso via web;
Avaliação de perdas de energia;
Diagnóstico completo de um sistema elétrico;
Geração de relatórios e gráficos;
Aumento da disponibilidade das instalações a 
partir da identificação precoce de situações 
críticas;
Análise de oscilação de tensão, geração de curvas 
de consumo;
Envio automático de e-mail e SMS por eventos;
Alarmes com Trigers por evento;
Avaliação de desempenho e rendimentos de 
máquinas.

Sistema de Gestão de Energia

Comunicação de dados Wireless;
Permite conectar até 4 equipamentos;
Distância de cobertura de até 100m em visada livre;
Para distâncias superiores à 100m pode ser utilizado o repetidor WIFI4000RE.

WIFI4000

3G4000

Transmissão de dados a distância, com cobertura 3G;
Possibilidade de uso de qualquer operadora 3G; 
Acesso de dados através do sistema PowerWeb;
Possibilidade de transmissão de dados de uma gama de equipamentos Embrasul.

Conectividade

SMS4000

Envio de alarmes e relatórios via SMS;
Monitoramento do fator de potência via SMS;
Possibilidade para cadastrar até 50 celulares;
Envio de relatórios diários via SMS, com horário de 
recebimento configurável;
Contador de SMS, controle mensal do numero de mensagens;
Aplicação totalmente configurável via celular, não necessita 
conexão com internet, (serviço disponível apenas para 
equipamentos com comunicação RS-485 e memória de 
massa).

PowerWeb
by Embrasul

$

$ $
$

Power4000 Standard
 

Power4000 Server 

$

$ $
$
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Medidor
de Energia

Transdutor

Multimedidor

Transdutor

Multimedidor

Transdutor

Multimedidor

Multimedidor

Multimedidor

Data Center
  Embrasul

PC

INTERNETINTERNET

WIFI4000

PC

Até 100m

WIFI4000
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333.555.22
333.555.22

Modem
Internet

Controlador
de Demanda

3G4000

3G4000
Acesso Remoto

Análise - Relatórios

Cliente Embrasul

3G4000

Algumas funcionalidades de alguns produtos descritas neste catálogo são opcionais, portanto, consulte o catalogo completo de cada produto para saber a composição completa e os opcionais possíveis de cada produto.

Saiba mais sobre os equipamentos 
Embrasul utilizando o QR Code ao 
lado com seu smartphone.

www.embrasul.com.br

Embrasul Indústria Eletrônica Ltda.
Av. Bahia, 684 - Porto Alegre - RS - Brasil
90240.551
Fone: 51  3358.4000  - Fax: 51 3358.4022
embrasul@embrasul.com.br

www.embrasul.com.br


