


Controlador microprocessado capaz de gerir a comutação automática entre varias fontes
de alimentação, sejam rede(s) ou grupo(s) gerador(es)
Gestão automática e programada da comutação entre as duas fontes de alimentação



Medidas de verdadeiro valor eficaz para correntes e tensões das duas fontes



Medida da potencia ativa e fator de potencia



Medida da Frequência e da Potencia das duas fontes



8+3 ENTRADAS digitais programáveis isoladas



8 SAIDAS digitais (programáveis)



Porta de comunicação USB e Porta de comunicação ETHERNET (para ATS115Plus)



Tela gráfica com representação do diagrama unifilar



Relógio/Calendário



Gravação de eventos e datas

Controlador
microprocessado
para
a
comutação
automática e manual entre as duas fontes de alimentação
A ou B.
ATS115/ATS115Plus é um dispositivo capaz de gerir uma
comutação entre varias configurações de instalação. As fontes
de alimentação A ou B podem ser configuradas como “Rede”
ou “Grupo Gerador” em todas as possíveis combinações.
Os parâmetros programáveis do circuito permitem o uso para
aplicações padrões e/ou específicas. Os parâmetros podem ser
configurados usando o software gratuito BOARD PRG,
disponível no site internet. É possível também programar o
sistema usando o teclado do controlador.
ATS115 e ATS115Plus, tem uma tela gráfica que permite a
visualização imediata do estado da comutação, das medidas e
dos possíveis alarmes do sistema.
Outra função que caracteriza ATS115/ATS115Plus é a
possibilidade de medir a Potencia fornecida da fonte A ou
B o absorbida das usuários. Para fazer isso, é preciso
somente colocar os três TCs no barramento certo. Para cada
fonte é disponível um relógio para medição de energia.
É disponível a programação por horários que permite a
comutação para a fonte escolhida nos horários préfixados. É possível também inibir o arranque do/s grupo/s
geradores em algumas faixas horárias.
Os eventos são facilmente acessível através da tela do
controlador, assim como por meio do SW.
ATS115 e ATS115Plus podem ser controlados e comandados
remotamente.

Tensão fonte A (rede o gerador)
L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1
Medidas de verdadeiro valor eficaz (TRMS).
Lx-N máxima tensão < 300Vac cat. IV
Tensão fonte B (rede o gerador)
L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1
Medidas de verdadeiro valor eficaz (TRMS).
Lx-N máxima tensão < 300Vac cat. IV
Correntes de A ou B ou da CARGAS
L1, L2, L3, N
Medidas de verdadeiro valor eficaz (TRMS).
Corrente nominal de medição: 5Aca
Corrente medida em sobrecarga: 4 x 5Aca (sinusoidal)
Frequência fonte A ou B
Resolução = 0.1 Hz
Precisão = ± 50ppm, ±35ppm/°C (típico)
Tensão de Bateria
Resolução = 0.1V

Uma serie de LED permite a sinalização dos estados e
de eventuais alarmes do grupo gerador.

Estados e Sinalizações
 Presença fonte A (Rede ou Grupo)
 Presença fonte B (Rede ou Grupo)
 Comutador na posição FONTE A
 Comutador na posição FONTE B
 Partida/Parada fonte A ou B
 Arranque remoto
 Anomalia bateria (Max e Min tensão)
 Max. Temperatura do controlador
 Parada de emergência
 Relógio e calendário não configurados
Proteções
 Grupo “X” não parado
 Grupo “X” fora dos canos principais
 Falha na Condição de funcionamento Fonte A ou B
 Falha na sequência das fases na Fonte A ou B
 Falha da Fonte A ou B
 Comutador fonte A ou B fechado
 Comutador fonte A ou B aberto

 N.8 Entradas digitais
 N.3 Entradas analógicas, que se não forem usadas, podem
ser utilizadas como entradas digitais não isoladas

 N.2 Saídas relé programáveis
 N.4 Saídas digitais isoladas
 N.2 Relé (10A) programáveis, geralmente usados para a
gestão da comutação

Todas as entradas e as saídas são livremente configuráveis

Relógio com calendário
Gravação de eventos com datas
Comutação, Partida e Parada do motor remotamente
Alarme sonoro integrado

ATS115
 N. 1 Porta USB para a programação do controlador através
do Computador
ATS115Plus







N.1 Porta USB
N.1 Porta serial RS232 Modbus RTU
N.1 Porta serial RS485 Modbus RTU
N.1 Porta ETHERNET TCP/IP
Interface CANBUS J1939

Opcionais:
 N.1 Porta serial RS232 Modbus RTU
 N.1 Porta serial RS485 Modbus RTU isolada
 N.1 Porta Ethernet RJ45 Modbus TCP/IP
 Conversor RS482/RS232/USB
 Modem GSM/GPRS/GPS (REWIND)
 Gestão direta via Modem PSTN e GSM, chamada de dados
em caso de alarme e pré-alarme.
 Software de supervisão para Windows
ATS115 e ATS115Plus são dispositivos multi-idioma: ITA, UK,
FR, RU, PT/BR.

Tensão de alimentação: 7 a 32 Vdc
Consumo: cerca de 2W (Modalidade AUTOMÁTICA,
STAND-BY, Placa ligada, Lâmpada display desligada)
Frequência nominal grupo: 60 Hz
LCD: transflectivo com retro iluminação a LED
Temperatura de operação: de -25 °C a 60 °C
Grau de proteção IP55
Peso: 1050g
Dimensões totais: 247x187mm (LxH)
Dimensões cabo de montagem: 218x159 (LxH)
Dimensões da tela gráfica: 70 x 38 mm
EMC: conforme a EN61326-1
Segurança: Construído em conformidade com a
EN61010-1
Disponível opcionalmente, versão tropicalizada para condições
ambientais ainda mais desfavoráveis.

