INSTRUMENTO MULTIMEDIDOR ELETRÔNICO
MODELO

ME96SS

ME96 Série Super-S

Instrumentos eletrônicos indicadores
aprimoradas e unidades opcionais
Os multimedidores eletrônicos Série ME96SS, de grande aceitação no
que possui funções de medição aprimoradas e recursos de rede.
A nova série aumentou a precisão da medição. Até mesmo o modelo econômico
A unidade de comunicação MODBUS® TCP para comunicação Ethernet e a
aos modelos. A nova série ajudará a obter sistemas de monitoramento de
economia de energia.

 ME96SSEA-MB (modelo econômico)
Principais recursos
[1] Precisão de medição da energia ativa correspondente à classe 0.5S
[2] Aplicável a harmônicas (THD)
[3] Aplicável à demanda de corrente

 ME96SSRA-MB (modelo padrão)
Principais recursos
[1] Precisão de medição da energia ativa correspondente à classe 0.5S
[2] Aplicável a harmônicas de ±1,0% (19a)
[3] Aplicável às demandas A e W, var, VA
[4] É possível adicionar unidades opcionais

 ME96SSHA-MB (modelo de alto desempenho)
Principais recursos
[1] Precisão de medição da energia ativa correspondente à classe 0.5S
[2] Aplicável a harmônicas de ±1,0% (31a)
[3] Aplicável às demandas A e W, var, VA
[4] É possível adicionar unidades opcionais
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com funções de medição
mercado, foram remodelados, com o lançamento do ME96 Série Super-S
tem uma precisão de medição da energia ativa correspondente à Classe 0.5S.
unidade de registro para o backup aprimorado dos dados podem ser acrescentadas
medição mais eficazes e monitoramento de medições para sistemas de

 Módulos plug-in opcionais
Principais recursos
[1] Unidade de comunicação MODBUS® TCP NOVO
[2] Unidade de registro de dados NOVO
[3] Unidade de comunicação CC-Link
[4] Unidade de entrada e saída digitais
[5] Unidade de saída analógica, de pulso e de alarme

Observações
A função de comunicação MODBUS® RTU é fornecida como padrão
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Descrição e recursos
Funções de medição melhoradas
» Maior precisão da energia ativa, energia reativa e fator de potência. Além disso, valores de demanda e faixas de medição de harmônicas foram
expandidos.
Nome do modelo

Especificações de transmissão/opcionais

Principais itens de medição

Comunicação MODBUS® RTU
ME96SSHA-MB
(classe de alto
desempenho)

Módulo plug-in (opcionais)
• Saída e entrada analógica, de pulso e de contato
• Comunicação CC-Link
• Entrada/saída digital (para comunicação MODBUS® RTU)
• Backup (no cartão SD)
• Comunicação MODBUS® TCP
Comunicação MODBUS® RTU

ME96SSRA-MB
(classe padrão)

ME96SSEA-MB
(classe econômica)

Módulo plug-in (opcionais)
• Saída e entrada analógica, de pulso e de contato
• Comunicação CC-Link
• Entrada/saída digital (para comunicação MODBUS® RTU)
• Backup (no cartão SD)
• Comunicação MODBUS® TCP

A, DA, V, Hz = ±0,1%
W, var, VA, PF = ±0,2%
Wh = classe 0.5S (IEC62053-22)
varh = classe 1S (IEC62053-24)
Harmônicas = 31a ordem (máx.)
Demanda por intervalos = W, var,
VA
A, DA, V = ±0,2%
Hz = ±0,1%
W, var, VA, PF = ±0,5%
Wh = classe 0.5S (IEC62053-22)
varh = classe 1S (IEC62053-24)
Harmônicas = 19a ordem (máx.)
Demanda por intervalos = W, var,
VA
A, DA, V = ±0,5%
Hz = ±0,2%
W, PF = ±0,5%
Wh = classe 0.5S (IEC62053-22)
Harmônicas = somente total

Comunicação MODBUS RTU
®

Módulos plug-in opcionais
Nome do modelo

Saída analógica Saída de pulso/alarme Entrada de contato Saída de contato

Função de transmissão

ME-4210-SS96

4

2

1

—

—

ME-0040C-SS96

—

—

4

—

CC-Link

ME-0052-SS96

—

—

5

2

—

ME-0000BU-SS96

—

—

—

—

CARTÃO SD

ME-0000MT-SS96

—

—

—

—

MODBUS® TCP

Usado com

ME96SSHA-MB
ME96SSRA-MB

Observação: o módulo plug-in opcional não pode ser usado com o ME96SSEA-MB.

Sistema MODBUS® RTU (ME96SSHA-MB/ME96SSRA-MB com ME-0052-SS96 (módulo plug-in opcional))
» O sistema de comunicação MODBUS® RTU otimiza as operações de monitoramento informatizado
» A conexão do ME-0052-SS96 (opcional) possibilita o monitoramento remoto do sinal de entrada de
contato e o controle de liga/desliga do sinal de saída de contato
» Os sinais de entrada digital podem ser bloqueados para mais de 30ms, e não há necessidade de
circuitos retentivos externos

Monitor central

Conversor
RS485/USB

USB

RS485 (MODBUS® RTU)
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Unidade opcional
ME-0052-SS96
Desconexão
Fechamento
AL
PAL
TAL
Ligar/desligar disjuntor etc.

<Especificações da interface MODBUS® RTU>
• Máx. Taxa de transmissão: 38,4kbps
• Máx. Distância de conexão: 1.200m
• Máx. Unidades de conexão: 31
<Módulo plug-in opcional ME-0052-SS96>
• Entrada digital: 5 pontos (24VCC)
• Saída digital: 2 pontos (35VCC)

Recursos do ME96 Série Super-S Ver.A
Sistema CC-Link (ME96SSHA-MB/ME96SSRA-MB com ME-0040C-SS96 (módulo plug-in opcional))
» Sistema de transmissão ideal para monitoramento remoto usando o CLP Mitsubishi Electric
» Os sinais de contato podem ser monitorados remotamente com a instalação do módulo opcional
ME-0040C-SS96. Isso é útil em relação à fiação e à economia de espaço
» O sinal da unidade digital pode ser bloqueado para mais de 30ms e não há necessidade de circuitos
retentivos externos

CC-Link IE

Série MELSEC
CC-Link

Sinal anormal (instalações)
Sinal anormal (fuga de terra)
Sinal anormal (temperatura)
Sinal de status do disjuntor etc.

<Interface do CC-Link>
• Máx. Taxa de transmissão: 10Mbps
• Máx. Distância de conexão: 100m (10Mbps)~
1.200m (156kbps)
• Máx. Unidades de conexão: 42
• Entrada digital: 4 pontos (24VCC)

Sistema de saída analógica/de pulso/de alarme (ME96SSHA-MB/ME96SSRA-MB com ME-4210-SS96 (módulo plug-in opcional))
» Aplicável à saída analógica, saída de pulso e saída de alarme com o auxílio do módulo
opcional ME-4210-SS96
» Monitoramento remoto de A, DA, V, W, var, VA, PF, Hz, valor RMS de correntes harmônicas
e valor RMS de tensões harmônicas a uma saída de 4 a 20mA (máx. de 4 saídas)
» A energia ativa, energia reativa, potência aparente e energia periódica (ME96SSHA-MB)
podem ser monitoradas por saída de pulso (máx. de 2 pulsos)
» Pode monitorar remotamente o alarme do limite superior/inferior pela saída de contato
(máx. de 2 pontos)

CC-Link IE

Saída analógica
Saída de pulso
Saída de alarme

<Especificações da saída de alarme>
<Especificações da saída analógica>
• Ponto de contato "a" sem tensão
• 4-20mA
• 4 saídas
• 35VCC, 0,1A
• Resistência de carga de 600ohms ou menos <Especificações da entrada digital>
• 1 ponto (24VCC)
<Especificações de saída de pulso>
• Ponto de contato "a" sem tensão
• 35VCC, 0,1A
• Selecione a saída nas larguras de pulso de 0,125, 0,5 ou 1s

Comunicação MODBUS® TCP (ME96SSHA-MB/ME96SSRA-MB com ME-0000MT-SS96 (módulo plug-in opcional))
» Há um módulo opcional disponível que pode ser
utilizado não só para a comunicação MODBUS®
RTU convencional (RS-485) e para a
comunicação CC-Link, mas também para a
comunicação MODBUS® TCP em um ambiente
Ethernet

Ethernet

SWITCH/HUB

CLP

Registro de dados (ME96SSHA-MB/ME96SSRA-MB com ME-0000BU-SS96 (módulo plug-in opcional))
» Há um módulo opcional disponível que pode reter dados inclusive quando a comunicação não pode ser estabelecida

Arquivo de dados CSV

Os dados em mais de uma unidade de registro
podem ser gerenciados com um cartão de memória SD.
Observação: Use o cartão de memória SD (EMU4-SD2GB) fabricado pela Mitsubishi Electric.
O uso de qualquer outro cartão de memória que não seja o nosso produto
(EMU4-SD2GB) não está coberto pela garantia.
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Recursos do ME96 Série Super-S Ver.A
Funções de exibição de qualidade
Exibição de gráfico de barras
» Exibição de gráfico de barras
Cada item de medição pode ser exibido como um gráfico de barras. Com a exibição de gráfico de barras, é possível visualizar
instantaneamente o valor nominal e a porcentagem em relação ao valor de alarme.
(1) Exibição fixa do gráfico de barras
Os itens de medição podem ser exibidos como gráficos de barras. A marca
indica que a exibição é fixa.
Além disso, os botões
e
podem ser usados para alternar a exibição entre os itens medidos.
Indicador de alarme

Observação: o indicador de alarme pisca quando é configurado no modo de alarme.

(2) Exibição de valores digitais como gráfico de barras
Os valores no visor digital com três níveis podem ser exibidos em gráficos de barras (a não ser quando o visor com três níveis
está medindo os mesmos itens). O gráfico de barras mostra o valor digital de

Valor mostrado pelo gráfico de barras

Função de exibição especial
» Exibição especial pelo padrão de exibição P00
A exibição pode ser selecionada como o Padrão de exibição P00 conforme o desejado.

Níveis superior/médio/inferior:
Selecione entre A, DA, V, W, var, VA, PF, Hz, Wh, -Wh, varh e Vah

É possível definir, no máximo, quatro exibições

Função de exibição do valor máx./mín.
» Exibição do valor máximo/mínimo
O valor máximo e o valor mínimo de cada item de medição podem ser exibidos. Já que a exibição do valor máx./mín. mostra o valor
atual e também os valores máx./mín., a exibição pode ser usada para o monitoramento. Além disso, a faixa do valor mínimo até o valor
máximo é mostrada como um gráfico de barras.
Indicador
de alarme

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

Luz de fundo de alto brilho
• Luz de fundo integrada de alto brilho e alta confiabilidade
• O brilho da luz de fundo pode ser ajustado do nível 1 ao 5 (o ajuste padrão é 3)
• É possível selecionar o "Modo sempre ligado" ou o "Modo de desligamento
automático" (o ajuste padrão é o modo de desligamento automático)

Série ME96NS
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Série ME96SS

Funções de monitoramento impressionantes
Exibição de alarme avançada
(1) Função de piscar a luz de fundo em caso de alarme.
Nos modelos convencionais, o visor acendia em caso de alarme. O novo produto tem uma função de ajuste para
piscar a luz de fundo em caso de alarme.

(2) Assim como acontece nos modelos convencionais, é possível selecionar o modo de
cancelamento de alarme manual ou automático.
(3) Assim como acontece nos modelos convencionais, é possível monitorar até quatro pontos de
limites superiores e inferiores.
(4) É possível ajustar o tempo de retardo da saída de alarme (tempo de mascaramento de alarme).
É possível definir o tempo da saída de alarme após atingir o valor máximo e o valor mínimo.
Com essa função, é possível evitar a saída de alarme causada por uma mudança de frequência na corrente de
partida de um motor e na partida de uma unidade de geração de energia particular.

Corrente

Tempo de
mascaramento
da corrente de
partida do motor
Corrente
de partida
do motor

Não há saída de
alarme nem
atualização do valor
máximo/mínimo
durante o tempo de
retardo do alarme

Tempo de
mascaramento
do alarme

Geração de alarme

Valor do limite
superior

Valor do limite
inferior

Tempo
Não há alarme de limite inferior em 0A, 0V

Função de mascaramento da corrente de partida do motor
O uso da função de mascaramento da
corrente de partida do motor para monitorar a
corrente do motor pode impedir a atualização
do valor máximo e da saída de alarme
causada pela corrente de partida do motor.
O valor máximo não é atualizado, mas o valor
da corrente é exibido.
O tempo de mascaramento da corrente de
partida pode ser definido na faixa de 1s a
5min.

<Detecção da corrente de
partida>

Valor da
corrente

O tempo de mascaramento da
corrente de partida começa quando
a corrente excede o valor do limiar
da corrente de partida.

Tempo de mascaramento
da corrente de partida
Corrente
de partida

<Máscara da corrente de
partida>

Os valores máximos de corrente e
potência não são atualizados
durante o tempo de mascaramento
da corrente de partida. Além disso, o
alarme não é ativado nem mesmo
se o valor de alarme do limite
superior é excedido.

Valor do alarme do limite superior de corrente
Valor do limiar da corrente de partida
Tempo
Observação: defina o limiar da corrente de partida como um valor mais baixo que o valor do limite inferior,
levando em consideração as flutuações da corrente de carga durante a operação.
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Recursos do ME96 Série Super-S Ver.A
Diversos recursos complementares
Função de senha
Com a função de senha, os itens a seguir podem ser protegidos contra acionamento acidental.
Nº

Nº

Item protegido por senha

Item protegido por senha

1

Mudança para o modo de configuração

5

Ajuste do limite de tempo da demanda por intervalos

2

Redefinição dos valores de máx./mín.

6

Redefinição do valor de pico da demanda por intervalos

3

Redefinição do valor de energia ativa, energia reativa e energia aparente

7

Redefinição do valor do tempo de operação

4

Redefinição do valor da energia ativa periódica

Configuração da tensão/corrente do primário e a tensão do secundário
(1) Corrente do primário

(2) Tensão do primário

1A~30kA

60V~750kV

Abaixo de 10A: Configuração dos dois dígitos superiores

Abaixo de 100V: Configuração dos dois dígitos superiores

Acima de 10A: Configuração dos três dígitos superiores

Acima de 100V: Configuração dos três dígitos superiores

(3) Tensão do secundário
Sistema trifásico de 4 fios
63,5V, 100V, 110V, 115V, 120V
Sistema trifásico com 3 fios, sistema monofásico com 2 fios
100V, 110V, 220V

Função de monitoramento periódico
O consumo de energia pode ser medido em dois intervalos individuais (por
exemplo, pico/fora de pico, dia/noite etc.).
Os segmentos de tempo podem ser trocados de acordo com a configuração por
meio da comunicação ou da entrada digital (DI).
(Os segmentos de tempo não podem ser trocados manualmente (operação por
botão).)

Consumo de
energia (período 1)

Consumo de
energia (período 2)

Função de demanda por intervalos
A demanda por intervalos é o consumo de energia estimado em um período especificado (intervalo).
No caso da demanda no intervalo do bloco, selecione a duração (intervalo) do bloco a ser usado para o cálculo da demanda.
 Bloco por intervalos
Use o bloco por intervalos para definir o intervalo e os
subintervalos de 1~60 minutos (intervalos de 1 minuto). A
demanda por intervalos é calculada e atualizada ao final de
cada subintervalo.

 Bloco fixo
Use o bloco fixo para definir o intervalo de 1~60 minutos
(intervalos de 1 minuto). A demanda por intervalos é
calculada e atualizada ao final de cada intervalo.
(No caso do bloco fixo, use os mesmos limites de tempo
do intervalo e do subintervalo.)

<Exemplo: intervalo, 15 minutos; subintervalo, 5 minutos>
<Cálculo da demanda por
intervalos>
A demanda por intervalos é calculada
quando o subintervalo termina.

<Exemplo: intervalo, 15 minutos; subintervalo, 15 minutos>
<Exibição da demanda por
intervalos>
Quando um intervalo termina, a demanda
por intervalos exibida é o valor mais
recente do limite de tempo.

15min

<Exibição da demanda por
intervalos>

<Cálculo da demanda por
intervalos>

Quando um intervalo termina, a
demanda por intervalos exibida é o valor
mais recente do limite de tempo.

A demanda por intervalos é calculada
quando o subintervalo termina.

15min

15min

5min

0

7

5

10

15

20

25

Tempo (min)

0

15

30

Tempo (min)

Função de teste
» É fornecida uma função de teste para verificar a fiação da comunicação, saída de alarme/saída de contato, saída analógica e saída
de pulso sem a entrada de tensão ou corrente.
» No momento do teste da fiação antes do envio da placa e o teste do contador para validação do sistema no local, a saída dos sinais
de teste pode ser realizada somente aplicando a energia auxiliar.
Observação: dependendo da unidade opcional e das configurações, a função de teste pode não estar disponível (pode não ser exibida).

(1) Teste de comunicações
 Visor
» Da mesma forma que no modo de operação, os padrões de exibição e outros dados
são mostrados da forma que estão configurados.
» Tanto valores máximos quanto valores mínimos podem ser exibidos.
 Dados de comunicação
» Os itens e o valor de comunicação são os mesmos que estão na exibição.
O valor dos itens que não são exibidos é 0 (zero).
» Os itens de medição configurados para dar alarme serão exibidos no momento de um alarme.
» O status do contato de entrada/saída pode ser monitorado.
(2) Teste de operação do alarme/saída de contato
 Exibe o status atual de alarme e contato.
 Pressione o botão Reset por 2 segundos e, independentemente de haver um alarme
ou não, a exibição e a saída de contato funcionarão da seguinte forma.
Status

Visor

Alarme

ON

Terminal de saída
Aberto

Sem alarme

OFF

Fechado

(3) Teste de operação da saída analógica
 Exibe os itens de saída.
 Pressione o botão + ou - para mudar
a saída analógica.
Observação: o valor padrão é 0%.

Saída
0%
25%
50%
75%
100%

0%
25%
50%
75%
100%

Especificações
da saída
4-20mA
4mA
8mA
12mA
16mA
20mA

(4) Teste de operação da saída de pulso
Pressione o botão Reset uma vez para realizar a saída de um pulso.
Observação: depois de chegar a 50, a contagem voltará para 1.

0

1

2

…

49

50 [pulso]

Observação: o valor padrão é 0 pulso.

Normas
Todos os produtos são homologados de acordo com as normas da CE, UL, KC e FCC/IC.
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Especificações


ME96SSHA-MB
Nome do modelo

ME96SSHA-MB

Fases e fios

Classificação

Trifásico de 4 fios, trifásico de 3 fios (3CT, 2CT), monofásico de 3 fios, monofásico de 2 fios (uso comum)
Corrente

5ACA, 1ACA (uso comum)

Tensão

Trifásico, 4 fios: 277/480VCA (máx.)
Trifásico, 3 fios: conexões triângulo: 220VCA (máx.), conexões estrela: 440VCA (máx.)
Monofásico, 3 fios: 220/440VCA (máx.)
Monofásico, 2 fios: conexões triângulo: 220VCA (máx.), conexões estrela: 440VCA (máx.)

Frequência

50-60Hz (uso comum)
Itens de medição

Itens de medição
e precisão

Classe

Corrente (A)

A1, A2, A3, AN, AAVG

±0,1%

Demanda de corrente (DA)

DA1, DA2, DA3, DAN, DAAVG

±0,1%

Tensão (V)

V12, V23, V31, VAVG (L-L)
V1N, V2N, V3N, VAVG (L-N)

±0,1%

Potência ativa (W)

W1, W2, W3, ∑ W

±0,2%

Potência reativa (var)

var1, var2, var3, ∑ var

±0,2%

Potência aparente (VA)

VA1, VA2, VA3, ∑ VA

±0,2%

Fator de potência (PF)

PF1, PF2, PF3, ∑ PF

±0,2%

Frequência (Hz)

Hz

±0,1%

Energia ativa (Wh)

Importado, exportado

classe 0.5S (IEC62053-22)

Energia reativa (varh)

Lead, lag importados
Lead, lag exportados

classe 1S (IEC62053-24)

Energia aparente (Vah)

—

±2,0%

Corrente harmônica (HI)

Total, 1a à 31a ordem (somente ordens ímpares)

±1,0%

Tensão harmônica (HV)

Total, 1a à 31a ordem (somente ordens ímpares)

±1,0%

Demanda por intervalos (DW)

Bloco por intervalos, bloco fixo

±0,2%

Demanda por intervalos, potência reativa (Dvar)

Bloco por intervalos, bloco fixo

±1,0%

Demanda por intervalos, potência aparente (DVA)

Bloco por intervalos, bloco fixo

±1,0%

Energia ativa periódica (Wh)

Energia ativa periódica 1, 2

classe 0.5S (IEC62053-22)

Tempo de operação

Tempo de operação 1, 2

(Referência)

Tempo de resposta da saída analógica
Valor instantâneo

Método de medição

Valor da demanda
Indicador

2s ou menos (HI, HV: 10s ou menos)
A/V: cálculo de RMS, W/var/VA/ Wh/varh/VAh: multiplicação digital,
PF: cálculo da relação de potência, Hz: cruzamento zero, HI/HV: FFT
DA: cálculo do tipo térmico DW, Dvar, DVA: cálculo da demanda por intervalos
LCD com luz LED de fundo
6 dígitos em cada uma das linhas superior, central e inferior

Visor

Visor digital

Nº de dígitos no visor
e segmentos

Gráfico de barras
Intervalo de tempo de atualização da exibição
Comunicação
Módulo plug-in opcional disponível
Compensação de falha na alimentação

Consumo (VA)

A, DA, V, W, var, VA, PF, DW, Dvar, DVA: 4 dígitos Hz: 3 dígitos
Wh, varh, VAh: 9 dígitos (é possível ter 6 ou 12)
Relação de distorção harmônica, relação de conteúdo: 3 dígitos RMS de harmônica: 4 dígitos
Tempo de operação: 6 dígitos Entrada/saída de contato: E/S
Gráfico de barras de 21 segmentos, indicador de 22 segmentos
0,5s ou 1s (selecionável)
Comunicação MODBUS® RTU
ME-4210-SS96
ME-0040C-SS96
ME-0052-SS96

ME-0000BU-SS96
ME-0000MT-SS96

Memória não volátil utilizada (itens: valor da configuração, valor máx./mín., energia ativa/energia reativa, energia
aparente, energia ativa periódica, demanda por intervalos, tempo de operação)

VT

Cada fase 0,1VA (110VCA), 0,2VA (220VCA), 0,4VA (440VCA)

TC

Cada fase 0,1VA (5ACA)

Circuito de alimentação auxiliar
Alimentação auxiliar
Peso
Dimensões
Método de instalação
Temperatura de operação
Umidade de operação
Temperatura de armazenamento
Umidade de armazenamento

7VA (a 110VCA), 8VA (a 220VCA), 5W (a 100VCC)
100-240VCA (±15%), 100-240VCC (-30% +15%)
0,5kg
96 (A) × 96 (L) × 90 (P)
Embutido
-5~+55 °C (temperatura média de operação: 35 °C ou menos por dia)
UR de 0~85% (sem condensação)
-25~+75 °C (temperatura média: 35 °C ou menos por dia)
UR de 0~85% (sem condensação)

Observações 1. Valores de classe baseados em 100% do valor nominal.
Observações 2. Medições de harmônicas em que a relação de distorção (relação de conteúdo) é 100% ou mais podem exceder ±1,0%.
Observações 3. A corrente harmônica não pode ser medida sem entrada de tensão.
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ME96SSRA-MB
ME96SSRA-MB

Nome do modelo
Fases e fios

Classificação

Trifásico de 4 fios, trifásico de 3 fios (3CT, 2CT), monofásico de 3 fios, monofásico de 2 fios (uso comum)
Corrente

5ACA, 1ACA (uso comum)

Tensão

Trifásico, 4 fios: 277/480VCA (máx.)
Trifásico, 3 fios: conexões triângulo: 220VCA (máx.), conexões estrela: 440VCA (máx.)
Monofásico, 3 fios: 220/440VCA (máx.)
Monofásico, 2 fios: conexões triângulo: 220VCA (máx.), conexões estrela: 440VCA (máx.)

Frequência

50-60Hz (uso comum)
Itens de medição

Itens de medição
e precisão

Classe

Corrente (A)

A1, A2, A3, AN, AAVG

±0,2%

Demanda de corrente (DA)

DA1, DA2, DA3, DAN, DAAVG

±0,2%

Tensão (V)

V12, V23, V31, VAVG (L-L)
V1N, V2N, V3N, VAVG (L-N)

±0,2%

Potência ativa (W)

W1, W2, W3, ∑ W

±0,5%

Potência reativa (var)

var1, var2, var3, ∑ var

±0,5%

Potência aparente (VA)

VA1, VA2, VA3, ∑ VA

±0,5%

Fator de potência (PF)

PF1, PF2, PF3, ∑ PF

±0,5%

Frequência (Hz)

Hz

±0,1%

Energia ativa (Wh)

Importado, exportado

classe 0.5S (IEC62053-22)

Energia reativa (varh)

Lead, lag importados
Lead, lag exportados

classe 1S (IEC62053-24)

Energia aparente (Vah)

—

±2,0%

Corrente harmônica (HI)

Total, 1a à 19a ordem (somente ordens ímpares)

±1,0%

Tensão harmônica (HV)

Total, 1a à 19a ordem (somente ordens ímpares)

±1,0%

Demanda por intervalos (DW)

Bloco por intervalos, bloco fixo

±0,5%

Demanda por intervalos, potência reativa (Dvar)

Bloco por intervalos, bloco fixo

±1,0%

Demanda por intervalos, potência aparente (DVA)

Bloco por intervalos, bloco fixo

±1,0%

Energia ativa periódica (Wh)

Energia ativa periódica 1, 2

classe 0.5S (IEC62053-22)

Tempo de operação 1, 2

(Referência)

Tempo de operação
Tempo de resposta da saída analógica
Método de medição

2s ou menos (HI, HV: 10s ou menos)

Valor instantâneo

A/V: cálculo de RMS, W/var/VA/Wh/varh: multiplicação digital,
PF: cálculo da relação de potência, Hz: cruzamento zero, HI/HV: FFT

Valor da demanda

DA: cálculo do tipo térmico DW, Dvar, DVA: cálculo da demanda por intervalos

Indicador

LCD com luz LED de fundo
6 dígitos em cada uma das linhas superior, central e inferior

Visor

Nº de dígitos no visor
e segmentos

Visor digital

Gráfico de barras
Intervalo de tempo de atualização da exibição
Comunicação
Módulo plug-in opcional disponível
Compensação de falha na alimentação

Consumo (VA)

A, DA, V, W, var, VA, PF, DW, Dvar, DVA: 4 dígitos Hz: 3 dígitos
Wh, varh: 9 dígitos (é possível ter 6 ou 12)
Relação de distorção harmônica, relação de conteúdo: 3 dígitos RMS de harmônica: 4 dígitos
Tempo de operação: 6 dígitos Entrada/saída de contato: E/S
Gráfico de barras de 21 segmentos, indicador de 22 segmentos
0,5s ou 1s (selecionável)
Comunicação MODBUS® RTU
ME-4210-SS96
ME-0040C-SS96
ME-0052-SS96

ME-0000BU-SS96
ME-0000MT-SS96

Memória não volátil utilizada (itens: valor da configuração, valor máx./mín., energia ativa/energia reativa, energia
aparente, energia ativa periódica, demanda por intervalos, tempo de operação)

VT

Cada fase 0,1VA (110VCA), 0,2VA (220VCA), 0,4VA (440VCA)

TC

Cada fase 0,1VA (5ACA)

Circuito de alimentação auxiliar

7VA (a 110VCA), 8VA (a 220VCA), 5W (a 100VCC)

Alimentação auxiliar
Peso
Dimensões
Método de instalação
Temperatura de operação
Umidade de operação
Temperatura de armazenamento
Umidade de armazenamento

100-240VCA (±15%), 100-240VCC (-30% +15%)
0,5kg
96 (A) × 96 (L) × 90 (P)
Embutido
-5~+55 °C (temperatura média de operação: 35 °C ou menos por dia)
UR de 0~85% (sem condensação)
-25~+75 °C (temperatura média: 35 °C ou menos por dia)
UR de 0~85% (sem condensação)

Observações 1. Valores de classe baseados em 100% do valor nominal.
Observações 2. Medições de harmônicas em que a relação de distorção (relação de conteúdo) é 100% ou mais podem exceder ±1,0%.
Observações 3. A corrente harmônica não pode ser medida sem entrada de tensão.
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ME96SSEA-MB
Nome do modelo

ME96SSEA-MB

Fases e fios

Classificação

Trifásico de 4 fios, trifásico de 3 fios (3CT, 2CT), monofásico de 3 fios, monofásico de 2 fios (uso comum)
Corrente

5ACA, 1ACA (uso comum)

Tensão

Trifásico, 4 fios: 277/480VCA (máx.)
Trifásico, 3 fios: conexões triângulo: 220VCA (máx.), conexões estrela: 440VCA (máx.)
Monofásico, 3 fios: 220/440VCA (máx.)
Monofásico, 2 fios: conexões triângulo: 220VCA (máx.), conexões estrela: 440VCA (máx.)

Frequência

50-60Hz (uso comum)
Itens de medição

Itens de medição
e precisão

Classe

Corrente (A)

A1, A2, A3, AN, AAVG

±0,5%

Demanda de corrente (DA)

DA1, DA2, DA3, DAN, DAAVG

±0,5%

Tensão (V)

V12, V23, V31, VAVG (L-L)
V1N, V2N, V3N, VAVG (L-N)

±0,5%
±0,5%

Potência ativa (W)

W1, W2, W3, ∑ W

Potência reativa (var)

—

—

Potência aparente (VA)

—

—

Fator de potência (PF)

PF1, PF2, PF3, ∑ PF

±0,5%

Frequência (Hz)

Hz

±0,2%

Energia ativa (Wh)

Recebendo

classe 0.5S (IEC62053-22)

Energia reativa (varh)

—

—

Energia aparente (Vah)

—

—

Corrente harmônica (HI)

Total

±2,0%
±2,0%

Tensão harmônica (HV)

Total

Demanda por intervalos (DW)

—

—

Demanda por intervalos, potência reativa (Dvar)

—

—

Demanda por intervalos, potência aparente (DVA)

—

—

Energia ativa periódica (Wh)

—

—

Tempo de operação 1, 2

(Referência)

Tempo de operação
Tempo de resposta da saída analógica
Método de medição

—

Valor instantâneo

A/V: cálculo de RMS, W: multiplicação digital, PF: cálculo da relação de potência,
Hz: cruzamento zero, HI/HV: FFT

Valor da demanda

DA: cálculo do tipo térmico

Indicador

LCD com luz LED de fundo
6 dígitos em cada uma das linhas superior, central e inferior

Visor

Nº de dígitos no visor
e segmentos

Visor digital

A, DA, V, W, PF: 4 dígitos Hz: 3 dígitos
Wh: 9 dígitos (é possível ter 6 ou 12) Conteúdo relativo de harmônicas: 3 dígitos
Valor de RMS de harmônicas: 4 dígitos Tempo de operação: 6 dígitos

Gráfico de barras

Gráfico de barras de 21 segmentos, indicador de 22 segmentos

Intervalo de tempo de atualização da exibição
Comunicação
Módulo plug-in opcional disponível
Compensação de falha na alimentação
Consumo (VA)

0,5s ou 1s (selecionável)
Comunicação MODBUS® RTU
—
Memória não volátil utilizada (itens: valor de configuração, valor máx./mín., energia ativa, tempo de operação)

VT

Cada fase 0,1VA (110VCA), 0,2VA (220VCA), 0,4VA (440VCA)

TC

Cada fase 0,1VA (5ACA)

Circuito de alimentação auxiliar
Alimentação auxiliar
Peso
Dimensões
Método de instalação
Temperatura de operação
Umidade de operação
Temperatura de armazenamento
Umidade de armazenamento

7VA (a 110VCA), 8VA (a 220VCA), 5W (a 100VCC)
100-240VCA (±15%), 100-240VCC (-30% +15%)
0,5kg
96 (A) × 96 (L) × 90 (P)
Embutido
-5~+55 °C (temperatura média de operação: 35 °C ou menos por dia)
UR de 0~85% (sem condensação)
-25~+75 °C (temperatura média: 35 °C ou menos por dia)
UR de 0~85% (sem condensação)

Observações 1. Valores de classe baseados em 100% do valor nominal.
Observações 2. Medições de harmônicas em que a relação de distorção (relação de conteúdo) é 100% ou mais podem exceder ±2,0%.
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Conformidade com normas

Compatibilidade eletromagnética
Emissões
EN61326-1/CISPR 11,
FCC Parte 15 Subparte B Classe A
EN61326-1/CISPR 11,
FCC Parte 15 Subparte B Classe A
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Emissão irradiada
Emissão conduzida
Medição de harmônicas
Medição do medidor de tremulação
Imunidade
Imunidade à descarga eletrostática
Imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência
Imunidade a transientes elétricos rápidos/disparos
Imunidade a surtos
Perturbações conduzidas, induzidas pela imunidade a campos de radiofrequência
Imunidade a campos magnéticos de frequência industrial
Quedas de tensão e interrupções curtas
Segurança
Europa
EUA e Canadá
Categoria de instalação
Categoria de medição
Grau de poluição



EN61326-1/EN61000-4-2
EN61326-1/EN61000-4-3
EN61326-1/EN61000-4-4
EN61326-1/EN61000-4-5
EN61326-1/EN61000-4-6
EN61326-1/EN61000-4-8
EN61326-1/EN61000-4-11

CE, de acordo com a norma EN61010-1
cRUus de acordo com as normas UL61010-1 e IEC61010-1
III
III
2

Especificações da comunicação MODBUS® RTU

Item
Interface
Protocolo
Método de transmissão
Tipo de conexão
Taxa de transmissão
Bit de dados
Bit de parada
Paridade
Endereço
Distância
Máx. de unidades conectáveis
Resistência terminal
Cabo recomendado

Especificação
Transmissão RS-485 half-duplex de 2 fios
RTU (transferência de dados binários)
Assíncrono
Barramento multiponto
2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps
8
1, 2
PAR, ÍMPAR, NENHUMA
1 a 255 (0: para o modo de transmissão)
1.200m (máx.)
31 unidades
120Ω 1/2W
Par trançado blindado AWG24 a 14

nnPara obter mais informações sobre os dados, consulte o documento a seguir.
• Instrumento multimedidor eletrônico série ME, especificações da interface MODBUS®…LMS-0492



Especificações da comunicação CC-Link

Item
Nº de estações ocupadas
Versão do CC-Link
Taxa de transmissão
Método de transmissão
Método síncrono
Método de codificação
Formato do caminho de transmissão
Formato de transmissão
Sistema de controle de erros
Número de unidades conectáveis
Números de estação remota (números de estação)

Especificação
1 estação da Estação de dispositivo remoto
CC-Link versão 1.10/versão 2.00
10Mbps/5Mbps/2,5Mbps/625kbps/156kbps
Sistema de sondagem de transmissão
Sistema síncrono por frame
NRZI
Formato do barramento (EIA RS485)
HDLC
CRC (X16 + X12 + X5 + 1)
42 unidades (máx., estação de dispositivo remoto)
1 a 64

nnUse os cabos dedicados como cabos de conexão CC-Link.
Para obter informações sobre cabos dedicados, consulte o catálogo de produtos de parceiros CC-Link, publicado pela CC-Link Partner Association, ou as informações sobre produtos de parceiros CC-Link no site da
CC-Link Partner Association (http://www.cc-link.org).
Observações 1. Cabos dedicados para CC-Link compatíveis com a versão 1.00 não podem ser usados em conjunto com os cabos para CC-Link dedicados de alto desempenho compatíveis com a versão 1.00.
Observações 2. Em caso de sistemas constituídos por unidades compatíveis com a versão 1.00, 1.10 ou 2.00 usados em conjunto com cabos versão 1.00 ou 1.10, as especificações da versão 1.00 se aplicam em
relação ao comprimento máximo total do cabo e ao comprimento do cabo entre estações.
Observações 3. Em relação à resistência terminal, use 110 Ω ±5% (produto de 1/2 W) ao utilizar cabos CC-Link dedicados ou 130 Ω ±5% (produto de 1/2 W) a usar cabos dedicados CC-Link de alto desempenho.
nnPara obter mais informações sobre os dados, consulte o documento a seguir.
• Manual de programação do Instrumento multimedidor eletrônico (CC-Link)……………………………………………LEN080334
• Manual de programação do Instrumento multimedidor eletrônico (CC-Link) (Para a estação de dispositivo remoto versão 2)…LEN130391



Especificações de entrada/saída

Item
Saída analógica
Saída de pulso/alarme
Entrada digital
Saída digital

Especificação
4-20mA (0~600Ω)
Contato "a" sem tensão Capacidade: 35VCC, 0,1A
19-30VCC 7mA ou menos
Contato "a" sem tensão Capacidade: 35VCC, 0,2A

Tipo do módulo plug-in opcional
ME-4210-SS96
ME-4210-SS96
ME-4210-SS96, ME-0040C-SS96, ME-0052-SS96
ME-0052-SS96
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Especificações da comunicação MODBUS® TCP
Item

Especificação

Interface

1 porta (10BASE-T/100BASE-TX)

Método de transmissão

Banda de base

Número de estágios conectados em cascata

Máx. 4 estágios (10BASE-T), máx. 2 estágios (100BASE-TX) (quando o hub repetidor é usado)

Distância máx. entre os nós

200m

Comprimento máx. do segmento

100m

Conector aplicável à fiação externa

RJ45

10BASE-T

Cabo que cumpre a norma IEEE802.3 10BASE-T
(Cabo de par trançado não blindado (cabo UTP), categoria 3 ou superior)

100BASE-TX

Cabo que cumpre a norma IEEE802.3 100BASE-TX
(Cabo de par trançado blindado (cabo STP), categoria 5 ou superior)

Cabo

Protocolo

MODBUS® TCP (porta nº 502)

Número máx. de conexões

4

Funções de suporte

Função de autonegociação (reconhecimento automático de 10BASE-T/100BASE-TX)
Função de MDIX automático (reconhecimento automático de cabo reto/cabo cruzado)

nn Para obter mais informações sobre os dados, consulte o documento a seguir.
• Instrumento multimedidor eletrônico série ME, especificações da interface MODBUS®…LMS-0492



Especificações de registro
Item

Especificação
Atualização automática por sobrescritos (não fornecida com uma função para iniciar automaticamente de acordo com a configuração
de hora inicial).

Modo de registro

Dados detalhados

Os dados de medição são armazenados no "intervalo de registro de dados detalhados" especificado (1, 5, 10, 15 ou 30 minutos).
Observação: a saída dos dados será realizada como um arquivo de dados detalhados.
Observação: como os valores integrados, não os valores da diferença, mas será realizada a saída dos valores exibidos no instrumento
multi-indicador.

Dados de 1 hora

Os dados de medição são armazenados em um intervalo de uma hora.
Observação: a saída dos dados será realizada como um arquivo dos dados de uma hora ou de um dia.
Observação: como os valores integrados, não os valores da diferença, mas será realizada a saída dos valores exibidos no instrumento
multi-indicador.

Dados detalhados

Máx. 6 elementos

Dados de 1 hora

Máx. 6 elementos

Dados detalhados

Intervalo de registro de dados detalhados: 1 minuto por 2 dias
Intervalo de registro de dados detalhados: 5 minutos por 10 dias
Intervalo de registro de dados detalhados: 10 minutos por 20 dias
Intervalo de registro de dados detalhados: 15 minutos por 30 dias
Intervalo de registro de dados detalhados: 30 minutos por 60 dias

Dados de 1 hora

400 dias (cerca de 13 meses)

Tipos de dados de registro

Número de elementos de
registro

Período de registro na
memória interna

Período de registro no cartão de memória SD (2 GB)

10 anos ou mais

Dados de registro do sistema

1.200 registros

Formato de saída dos dados de registro/dados de
registro do sistema

Formato CSV (código ASCII)

Compensação de falha na alimentação

Reserva por meio de uma bateria de lítio integrada
Tempo total de reserva em caso de interrupção de alimentação: 5 anos (a uma temperatura diária média de 35 °C ou menos)
(A duração da bateria de lítio é de 10 anos (a uma temperatura diária média de 35 °C ou menos).)
A bateria não pode ser substituída pelo cliente. Considere a possibilidade de atualizar o módulo.

Valores
definidos

(

ID de registro, elementos de
registro e intervalo de registro
de dados detalhados

)

Armazenados na FRAM (memória não volátil)
Observação: os dados não serão excluídos nem mesmo se a interrupção da alimentação for causada por uma queda de tensão da
bateria (o LED BAT. acende).

Dados de registro e dados de registro do sistema

Armazenados na SRAM (memória volátil)
Observação: os dados serão excluídos se a interrupção da alimentação for causada por uma queda de tensão da bateria
(o LED BAT. acende).

Operação do relógio

Observação: a operação do relógio será interrompida se a interrupção da alimentação for causada por uma queda de tensão da bateria (o
LED BAT. acende).
Após a restauração da alimentação, a operação do relógio iniciará a partir das 00:00 de 1º de janeiro de 2016.

Precisão do relógio

1 minuto/mês

Meio de armazenamento dos dados de saída

Cartão de memória SD (SD ou SDHC)

Acessório opcional

Cartão de memória SD (EMU4-SD2GB) *1

*1: Use o cartão de memória SD (EMU4-SD2GB) fabricado pela Mitsubishi Electric.
O uso de qualquer outro cartão de memória que não seja o nosso produto (EMU4-SD2GB) não está coberto pela garantia.
nnPara obter mais informações sobre os dados, consulte o documento a seguir.
Especificações de registro…LMS-0551
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Instruções de operação
Funções

Nº
1
2
3
4
5

Funções do LCD
1

2

Nome do segmento
Status de lead
Status de lag
Escala do gráfico de barras
Entrada excessivamente baixa
Entrada excessivamente alta
Indicador de alarme do limite
superior/inferior

Descrição
O status do fator de potência é lead
O status do fator de potência é lag
A escala do gráfico de barras
Ligado quando o valor da medição é inferior ao valor mínimo da escala
Ligado quando o valor da medição é superior ao valor máximo da escala
Pisca quando os valores dos limites superior e inferior do
alarme foram definidos
O item expresso com o gráfico de barras
A fase de cada uma das exibições digitais
O valor medido é exibido em um número digital
A unidade de cada visor digital
Quando está piscando, o instrumento está contando a energia ativa
Ligado quando valores de harmônicas são exibidos
fica ligado no modo de teste
pisca no modo de verificação do valor definido
No modo de teste
Quando está piscando, o instrumento está contando o tempo de operação

3

3

6

4
7

5

7
8
9
10
11
12

Status do gráfico de barras
Status de fase
Digital
Unidade
Status de medição
Harmônicas

13

Status de configuração

14
15

Status de teste
Status de relógio
Status do limite superior/inferior
do alarme

6

8
10
9
11

16
13

14 15

16

17

12

17

Pisca quando o alarme do limite superior/inferior ocorre
Ligado no estado normal e piscando ou desligado em um estado anormal

Status de comunicação

Funções dos botões
Funções especiais

Funções básicas
Botão

Botão

Funções
Definir itens de configuração, como tensão e corrente
primária e escolher e indicar itens de configuração

SET

ou

Alterar a configuração e a exibição de gráfico de barras

MAX/MIN

Alterar a exibição de máximo/mínimo para o valor instantâneo

DISPLAY

DISPLAY

Aperte por 2s Mudança manual de fase <=> Mudança cíclica de fase

PHASE

+

Aperte por 2s Exibição em zoom de Wh, varh etc.

+ RESET

Mudar de fase

PHASE

Aperte por 2s Redefinição de todos os valores máximos/mínimos
Aperte por 1s Retrocesso ou avanço rápido dos valores ao configurar

ou

Mudar de exibição

Funções

Aperte por 2s Mudança manual de exibição <=> Mudança cíclica de exibição

SET + RESET + PHASE

Redefinição dos valores de Wh, varh e Vah como zero
mantendo os botões pressionados por 2 segundos

Configuração
Para uma medição correta, é necessário configurar a tensão/corrente primária no modo de configuração. Acesse o modo de configuração no
modo de medição e configure os itens necessários. As configurações padrão de fábrica serão aplicadas aos itens não configurados.

Fluxo de trabalho de configuração (no caso do ME96SSHA-MB)
Menu de configuração End

Exibição
End

Menu de configuração 1

Menu de configuração 2

Menu de configuração 3

Fase/fio

Menu de configuração 4

Menu de configuração 5

Escala de
corrente

Exibição de
função

Itens de limite
superior/inferior
do alarme

Escala de
tensão

Exibição da
versão

Valores de limite
superior/inferior
do alarme

Escala de
potência

Brilho da luz
de fundo

Tempo de
mascaramento
do alarme

Menu de configuração 6

Menu de configuração 7

Seleção de
opções

Menu 9 de confirmação do
valor da configuração

Menu de configuração 8

Exibição da
energia usada com
base no tempo

Exibição do
tempo de
operação

Configuração de
alternância da
energia usada com
base no tempo

Contagem
pretendida do tempo
de operação

Exibição da
demanda por
intervalos

Valor do limiar
do tempo de
operação

Configuração do
ajuste do limite de
tempo da demanda
por intervalos

Configuração
da exibição
de fase

Exibição de
contato

Configuração
do modo IEC

Modo de
teste

Comunicação
Padrão de
exibição

Exibição
Cancel

Usando TV/
entrada direta
Corrente
do TC

Alterar/confirmar
os valores definidos
Tela de medição
Entrar no
modo de
configuração
Entrar no modo de confirmação
do valor de configuração

Frequência

Limite de tempo
da demanda por
intervalos
Limite de tempo
da corrente da
demanda

Endereço do
MODBUS® RTU

Nº da estação
de CC-Link

Taxa de
transmissão do
MODBUS® RTU

Taxa de
transmissão
do CC-Link

Máscara de
sub-rede do
MODBUS® TCP

Escala de
potência
reativa

Conexão da
luz de fundo/
automática

Método de
redefinição do
alarme

Paridade do
MODBUS® RTU

Configuração
da versão do
CC-Link

Uso ou não do
gateway padrão
do MODBUS®
TCP

Fator de
potência

Tempo de
atualização
da exibição

Luz de fundo
do alarme

Redefinição
do CC-Link

Gateway padrão
do MODBUS®
TCP

Escala de
potência
usada

Bit de parada do
MODBUS® RTU

<Quando o ME-0040C-SS95
está instalado>

Endereço IP do
MODBUS® TCP

Redefinição da
comunicação

Exibição de
harmônica

<Quando o ME-0000MT-SS96
está instalado>

Função de mascaramento
da corrente de partida
do motor

Função de
saída de
pulso/alarme
Saída de
pulso

Saída
analógica 1

ID de
registro

Saída
analógica 2

Limpeza dos
dados de
registro

Saída
analógica 3

Padrão do
elemento de
registro

Saída
analógica 4

Intervalo de
registro de dados
detalhados

Limite de
saída

Método de
redefinição da
entrada de contato

<Quando o ME-0000BU-SS96
está instalado>

<Quando o ME-4210-SS96
está instalado>

Símbolo

Detalhes da operação (função)
Acessar o modo de configuração no
modo de operação
Acessar o modo de confirmação do valor
de configuração no modo de operação

Operação dos botões

SET + RESET Pressionar simultaneamente por 2s

SET

Salvar as configurações e voltar ao modo
de operação
Selecionar o menu de configuração

ou

Passar para a próxima tela

Observações 1. É possível fazer medições básicas ajustando as configurações no menu 1
(
área delimitada pela linha pontilhada).
Observações 2. As configurações dos itens variam de acordo com o modelo.
Observações 3. O menu 9 de confirmação da configuração (modo de teste) não é exibido no modo de configuração.

SET
DISPLAY

Voltar ao item de configuração anterior
Ignorar as configurações restantes
Selecionar Cancel

Pressionar por 2s

SET

Pressionar por 1s

SET
ou
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Dimensões externas/instalação/conexões
Dimensões
Módulo plug-in opcional: ME-4210-SS96, ME-0040C-SS96, ME-0052-SS96

25,2

46,8

17,1

20,7

Módulo plug-in opcional: ME-0000BU-SS96

95,8

Parafuso de terminal M3

88,8
81,2

75,8
61,3

90,2

(110,9)

91,6

91,6

ME96SSHA-MB, ME96SSRA-MB

88,8
81,2

95,8

25,2

90,2

91,6

(110,9)

75,8

ME96SSEA-MB

61,3

91,6

17,1

20,7

Módulo plug-in opcional: ME-0000MT-SS96

25,2

Parafuso de terminal M3

61,3

75,8

95,8

88,8
81,2

95,8
17,1

Montagem
2 Ângulo de visão

1 Dimensão do painel
As dimensões dos furos do painel são mostradas na figura
a seguir. Pode ser fixado a um painel com espessura de 1,6
a 4,0mm.

O contraste da tela muda de acordo com o ângulo de visão. Monte-a em uma
posição que seja fácil de enxergar.

92 + 00,5

Ângulo de visão

10°
60°
60

°

(vista lateral)

92 + 00,5

°

60

(vista superior)

3 Fixação
Para fixar o dispositivo básico no furo do painel, realize o procedimento a seguir.
A alça de fixação é instalada em dois furos nas
Aperte os parafusos da alça
partes superior e inferior do dispositivo básico.
e fixe-a ao painel.

Obs.

Para evitar danos ao painel e aos parafusos, não aperte demais
os parafusos.
Torque recomendado para esses produtos: 0,3~0,5N m (aprox.
metade do torque padrão)
Além disso, aperte os parafusos superior e inferior ao mesmo
tempo.
Parafusos de montagem da unidade principal: M3

4 Instalação do módulo plug-in opcional

Ao instalar o módulo plug-in opcional no dispositivo básico, instale de acordo com o procedimento a seguir.
Remova a tampa opcional.

Conecte a unidade
opcional à unidade
principal.
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Encaixe a parte saliente da unidade opcional
na ranhura da unidade principal.

Fiação
1 Tamanho do cabo aplicável
Peça

A tabela à direita descreve o tamanho
do fio aplicável.

Terminal de unidade opcional
(ME-0052-SS96,
ME-0040C-SS96,
ME-4210-SS96)

• Uso de terminais crimpados:
AWG26 a 14 (2 fios podem ser conectados.)
Terminal crimpado aplicável:
OD de 6mm ou menos para parafuso M3

M3

Torque de aperto

Especificações de fio

Tipo de parafuso

Corpo principal do produto
(alimentação auxiliar, entrada
de tensão, entrada de corrente
e terminais de comunicação
MODBUS® RTU)

OD

0,6 a 0,8N·m

• Fio único e fio entrelaçado: AWG24 a 14 (o terminal de haste
pode ser usado junto com o fio entrelaçado.)
Comprimento do descascamento do fio: 10 a 11mm
Sem
parafuso

*1: Para cumprir a Norma UL, use de acordo com os requisitos a seguir.
• Fio único e fio entrelaçado: AWG24 a 18
• Não é permitido usar um terminal de barra.
*2: Ao usar um terminal de barra para inserir dois fios, selecione um terminal
cuja peça de inserção no bloco do terminal tenha de 12 a 13mm.

2 Fiação
Terminal do módulo plug-in opcional

Terminal do módulo plug-in opcional

Remova a cobertura do fio em sua
extremidade e solde ao terminal da haste.
Com a alavanca empurrada para dentro, insira o
fio e, em seguida, solte a alavanca para conectar.
Furo de
inserção do fio

3 Confirmações

Alavanca

Depois da fiação, certifique-se do seguinte:
Toda a fiação está conectada
Não há erros na fiação

Placa protetora
Há uma película protetora que cobre a tela LCD para evitar arranhões durante a instalação do painel. Retire a película antes
de usar o medidor. Ao retirar a película, o LCD pode acender devido à eletricidade estática gerada. Isso não é anormal; o LCD
desligará depois de um curto período.

Posição de instalação

Observação

Se estiver instalando a unidade na borda do painel, escolha uma posição de instalação em que haja espaço suficiente para trabalhar com a fiação.

Unidade opcional
Desligue a alimentação auxiliar antes de conectar a unidade opcional. Se ela for conectada ligada, a unidade principal não reconhecerá a
unidade opcional. Para corrigir isso, desligue/reinicie a alimentação auxiliar ou execute a operação de "reiniciar o instrumento".

Diagramas de fiação
Sistema trifásico de 4 fios: Entrada direta

Sistema trifásico de 4 fios: Com TV

1 2 3 0
K
L

k

1 2 3 0
+C1

l
k
K
L
l
K
L

K
L

C1

k
l

+C2

T/R+

C2

T/R−

+C3

SG

C3

Ter

P1

SLD

Comunicação
MODBUS® RTU

P3

MA
MB



Alimentação auxiliar:

Aterramento
de proteção



Carga

100-240 VCA ou VCC
Fusível: 0,5A
Quando a unidade de MODBUS® RTU no
destino não tem um terminal SG, é
desnecessário conectar essa linha.
*1 Em circuitos de baixa tensão, não é
(+)

necessário o aterramento no lado
(−)
secundário dos transformadores de
tensão/corrente para uso do instrumento.

Sistema trifásico de 3 fios: Entrada direta, 2CT
k

K
L

l

V

v

U

u

V

v

U

u

V

v

SG

C3

Ter

P1

SLD

Comunicação
MODBUS® RTU



P2
P3

MA

PN

MB

Aterramento
de proteção

Alimentação auxiliar:
100-240 VCA ou VCC
Fusível: 0,5A
Quando a unidade de MODBUS® RTU
no destino não tem um terminal SG, é
desnecessário conectar essa linha.
*1 Em circuitos de baixa tensão, não é
necessário o aterramento no lado
secundário dos transformadores de
tensão/corrente para uso do
instrumento.
(+)
(−) 

Carga

K
L

+C2

T/R+

C2

T/R−

+C3

SG

C3

Ter

P1

SLD

Comunicação
MODBUS® RTU

NC

Carga

u

T/R−

1 2 3

C1

k

U

T/R+

C2
+C3

Sistema trifásico de 3 fios: Com TV, 3CT

+C1

l

C1
+C2



1 2 3

K
L

+C1

l k
K
L
l k
K
L
l

Comunicação
MODBUS® RTU

P2
PN

k

P3

MA

P2

MB





k

Comunicação
MODBUS® RTU

Alimentação auxiliar:
100-240VCA ou VCC
Fusível: 0,5A
Aterramento
Quando a unidade de MODBUS® RTU
de proteção
no destino não tem um terminal SG, é
desnecessário conectar essa linha.
*1 Em circuitos de baixa tensão, não é
(+)

necessário o aterramento no lado
(−)
secundário dos transformadores de
tensão/corrente para uso do
instrumento.
*2 A conexão ao terminal NC é proibida.

+C1
C1

l
k
K
L
l k
K
L
l
U

u

V

v

U

u

V

v

+C2

T/R+

C2

T/R−

+C3

SG

C3

Ter

P1

SLD

Comunicação
MODBUS® RTU



NC
P3

MA

P2

MB


Carga

Aterramento
de proteção

Alimentação auxiliar:
100-240VCA ou VCC
Fusível: 0,5A
Quando a unidade de MODBUS® RTU
no destino não tem um terminal SG, é
desnecessário conectar essa linha.
*1Em circuitos de baixa tensão, não é
necessário o aterramento no lado
secundário dos transformadores de
tensão/corrente para uso do
instrumento.
*2 A conexão ao terminal NC é proibida.

(+)
(−) 
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Dimensões externas/instalação/conexões
Diagramas de fiação (continuação)
Sistema monofásico de 3 fios

Sistema monofásico de 2 fios: Com TV

1 0 2
K
L

k

1 2
+C1

K
L

C1

l

K
L

k
l

+C2

T/R+

C2

T/R−

+C3

SG

C3

Ter

P1

SLD

P3

MA
MB

Comunicação
MODBUS® RTU

Observação





Carga

+C1
C1

l

Comunicação
MODBUS® RTU

P2
PN

k

Alimentação auxiliar:
100-240VCA ou VCC
Fusível: 0,5A
Aterramento de
Quando a unidade de MODBUS® RTU
proteção
no destino não tem um terminal SG, é
desnecessário conectar essa linha.
* 1 Em circuitos de baixa tensão, não é
(+)
necessário o aterramento no lado
(−) 
secundário dos transformadores de
tensão/corrente para uso do
instrumento.
* 2 A conexão ao terminal NC é proibida.

U

u

V

v

+C2

T/R+

C2

T/R−

+C3

SG

C3

Ter

P1

SLD

Comunicação
MODBUS® RTU



P2
P3

MA

PN

MB


Carga

Alimentação auxiliar:
100-240VCA ou VCC
Fusível: 0,5A
Quando a unidade de MODBUS® RTU
no destino não tem um terminal SG, é
desnecessário conectar essa linha.
* 1 Em circuitos de baixa tensão, não é
necessário o aterramento no lado
secundário
dos transformadores de
Aterramento de
proteção
tensão/corrente para uso do
instrumento.
* 2 A conexão ao terminal NC é proibida.
(+)
(−) 

1. O terminal de entrada de tensão varia de acordo com o sistema: trifásico, 3 fios ou outro.
2. Erros de polaridade do TV/TC causarão medições incorretas.
3. Sempre use o terminal de aterramento ( ) i) em um estado aterrado. Realize o aterramento com uma resistência de
aterramento de 100Ω ou menos. O aterramento insuficiente pode causar operação errônea.
4. Use cabos par trançado blindado para as linhas de sinal de transmissão.
5. Use a resistência terminal (120 Ω) para os dispositivos nas duas extremidades da linha de transmissão da comunicação
MODBUS® RTU. Esses medidores podem ser terminados em 120 Ω por meio de um curto-circuito dos terminais "T-" e "Ter".
6. Use o fio de aterramento com a maior espessura possível para garantir a baixa impedância.
7. Os cabos de sinal de transmissão MODBUS® RTU não podem ficar próximos a cabos de alta tensão nem fazer parte de
feixes com esses cabos.

Módulo plug-in opcional: ME-4210-SS96

{
{
{
{
{
{
{

CH1+
CH1–
CH2+
CH2–
CH3+
CH3–
CH4+
CH4–
C1A/A1
C1B/COM1
C2A/A2
C2B/COM2
DI+
DI–

Módulo plug-in opcional: ME-0040C-SS96

DA

CH1 de saída analógica

Comunicação
CC-Link

DB
DG

CH2 de saída analógica

SLD
FG

CH3 de saída analógica

SLD

CH4 de saída analógica

DG

Saída de pulso 1/saída de alarme 1

DA

Comunicação
CC-Link

DB
DI1
DI2

Saída de pulso 1/saída de alarme 2

DI3
DI4

Entrada digital

DI COM

DC24V
Ligação de
proteção

Módulo plug-in opcional: ME-0052-SS96

Módulo plug-in opcional:
ME-0000MT-SS96

Módulo plug-in opcional:
ME-0000BU-SS96

DC24V

{
{

DI1+
DI1–
DI2+
DI2–
DI3+
DI3–
DI4+
DI4–
DI5+
DI5–
DO1+
DO1–
DO2+
DO2–

DO1
DO2

+C1

+C1

C1

C1

CARTÃO
SD

+C2

T/R+

+C2

T/R+

C2

T/R−

C2

T/R−

+C3

SG

+C3

SG

C3

Ter

C3

Ter

P1

SLD

P1

SLD

P2

P2

P3

MA

PN

MB

ETHERNET

P3

MA

PN

MB

DI1-, DI2-, DI3-, DI4-, DI5-,
são conectados dentro.
Aterramento de
proteção
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Aterramento de
proteção

Diagramas de fiação (continuação)
1. Os cabos de saída de pulso, saída de alarme e entrada/saída de contato não podem ficar próximos de cabos de alimentação e
cabos de alta tensão ou fazer parte de feixes com esses cabos. Quando estiverem paralelos, deverão ser separados pela
distância mostrada na tabela a seguir.
Condição

Distância
Mais de 30cm

Linhas de alimentação com menos de 600V/600A

Mais de 60cm

Outras linhas de alimentação

Observação

2. Os cabos de saída analógica não podem ficar próximos de outros cabos de alimentação ou cabos de entrada ou fazer parte de
feixes com esses cabos (por exemplo, TV, TC, alimentação auxiliar). Além disso, para evitar ruído, surto e indução, use cabos
blindados ou cabos de par trançado. Certifique-se de que os cabos sejam tão curtos quanto possível.
3. Não há isolamento entre a parte de comunicação MODBUS® RTU e o módulo opcional ME-4210-SS96, ME-0040C-SS96 ou
ME-0000MT-SS96.
4. Use somente os cabos designados ao conectar o CC-Link (consulte as especificações de comunicação). Os cabos dedicados de
CC-Link não podem ser usados ao mesmo tempo que os cabos dedicados de CC-Link de alto desempenho. Não é possível garantir
uma transmissão de dados normal caso sejam usados ao mesmo tempo. O valor da resistência terminal varia de acordo com o tipo
de cabo dedicado.
5. No caso dos cabos que se conectam ao CC-Link, conecte os cabos blindados a "SLD" e aterre os cabos "FG". Os cabos "SLD" e
"FG" são conectados dentro da unidade.
6. As linhas de transmissão CC-Link são circuitos de pequeno sinal: separe de circuitos elétricos fortes por uma distância de
10cm ou mais ou por 30cm caso estejam em paralelo por uma longa distância. Aterre o terminal antes de usar.
7. Para a transmissão CC-Link, sempre use linhas dedicadas e cumpra as condições de distância total da fiação, distância entre
estações e valores de resistência terminal de acordo com a velocidade de comunicação. Se isso não for feito, a comunicação normal
pode não acontecer (consulte o Manual de operações da unidade mestre CC-Link para obter informações sobre linhas dedicadas e
condições de fiação).
8. A resistência terminal fornecida com a Unidade mestre CC-Link tem que ser usada sempre nas unidades, nas duas extremidades da linha
de transmissão CC-Link. Se o medidor estiver na extremidade da linha de transmissão CC-Link, conecte-o entre os terminais DA e DB.
9. Pode haver erros de comunicação sob a influência do ruído de alta frequência de outros dispositivos no ambiente de instalação durante a
comunicação de alta velocidade (100Mbps) por meio da conexão 100BASE-TX do MODBUS® TCP. As medidas a serem tomadas quando
o sistema de rede está configurado para evitar a influência do ruído de alta frequência são mostradas abaixo.
(1) Conexão da fiação
• Ao passar um cabo de par trançado, não faça um feixe desse cabo junto com qualquer linha do circuito principal nem passe o
cabo perto de uma linha desse tipo.
• Mantenha os cabos de par trançado dentro do duto.
(2) Método de comunicação
• Aumente o número de novas tentativas de comunicação conforme a necessidade.
• Substitua o hub a ser usado para a conexão por um hub de 10Mbps e comunique-se a uma velocidade de transmissão de
dados de 10Mbps.
10. Não conecte nenhum terminal ou conector RJ45 no estado ativo.
11. Não insira nem remova o cartão de memória SD no estado ativo.

Tensão nominal para cada sistema de fase/fio
Fase/fio
Trifásico, 4 fios
Trifásico, 3 fios
Monofásico, 3 fios
Monofásico, 2 fios*

Conexão
Estrela
Triângulo
Estrela
−
Triângulo
Estrela

Tensão nominal
Máx. 277VCA (L-N)/480VCA (L-L)
Máx. 220VCA (L-L)
Máx. 440VCA (L-L)
Máx. 220VCA (L-N)/440VCA(L-L)
Máx. 220VCA (L-L)
Máx. 440VCA (L-L)

Figura
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6

* O circuito derivado da conexão triângulo trifásica de três fios e circuito de transformador monofásico de dois fios têm a classificação máxima de 220VCA.
Os circuitos derivados das conexões estrela trifásica de 4 fios e trifásica de 3 fios e a conexão monofásica de 3 fios têm a classificação máxima de 440VCA.

Fig. 1. Trifásico, 4 fios (estrela)

Fig. 4. Monofásico, 3 fios

Fig. 2. Trifásico, 3 fios (triângulo)

Fig. 3. Trifásico, 3 fios (estrela)

Fig. 5. Monofásico, 2 fios (triângulo)

Fig. 6. Monofásico, 2 fios (estrela)
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Precauções de segurança
Para garantir a segurança, leia atentamente os itens a seguir antes de usar o equipamento e sempre cumpra os procedimentos durante a sua
utilização. Dê atenção especial aos itens que estão dentro de uma caixa e incluem a palavra "Cuidado". Além disso, leia atentamente o manual de
operações fornecido com o produto antes de usá-lo e certifique-se de que seja lido também pelo usuário final.
1

Ambiente e condições de uso
Não use esses produtos sob qualquer das condições a seguir. Isso pode causar erros na operação e/ou reduzir a vida útil.
• Temperatura ambiente fora da faixa de -5 a 55 °C

• Temperatura diária média acima de 35 °C

• Presença de excesso de poeira, gás corrosivo, sal ou óleo/fumaça
chuva, gotas de água ou luz solar
4.000V ou mais
2

• Altitude acima de 2.000m

• Umidade relativa acima de 85% ou presença de condensação

• Produto submetido a excesso de vibração ou impactos
• Excesso de ruído externo

• Produto em contato direto com

• Nível de poluição 2 ou superior

• Sobretensão transitória de

• Presença de fragmentos metálicos ou substâncias condutoras

Instalação
Observe os itens a seguir em relação à instalação. Para garantir a segurança, a instalação tem que ser feita por um técnico eletricista qualificado.
• Fixe a unidade principal ao painel antes de usar
ângulo de visão adequado

• O contraste da tela LCD muda de acordo com o ângulo de visão. Instale-a em uma posição que garanta um

• Aperte os parafusos usando um torque de aprox. 0,3~0,5N m

• Para evitar danos ao LCD, tome o cuidado de não submeter o

LCD/parte dianteira da unidade principal a choques/impactos.
Alimentação auxiliar e classificações do instrumento
Alimentação
auxiliar

100~240VCA (±15%) 50-60Hz
100~240VCC (−30%, +15%)
Trifásico, 4 fios: Máx. 277/480VCA

Tensão
Classificações
do instrumento

Trifásico, 3 fios: Conexão triângulo: Máx. 220VCA, conexão estrela: Máx. 440VCA
Monofásico, 3 fios: Máx. 220/440VCA
Monofásico, 2 fios: Conexão triângulo: Máx. 220VCA, conexão estrela: Máx. 440VCA

Corrente 5A/1A
Frequência 50-60Hz (uso duplo)

3

Conexões
Consulte as páginas 26 a 28 deste catálogo para obter informações sobre conexões.

CUIDADO
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• Para garantir a segurança, as conexões têm que ser feitas por um engenheiro elétrico qualificado em fiação.
• Verifique atentamente os diagramas de conexão antes de realizar as conexões.
Conexões incorretas podem queimar o TV devido a um curto circuito no lado do TV secundário ou alta tensão no lado do TC
secundário, que pode causar mau funcionamento do dispositivo, incêndio ou choque elétrico.
•• Não trabalhe com fios energizados; há risco de choque elétrico e exposição à alta tensão devido a um curto-circuito ou abertura
no lado do TC secundário, que pode causar mau funcionamento, incêndio ou choque elétrico.
• Use fios elétricos de tamanhos compatíveis com a corrente nominal. O uso de tamanhos inadequados pode causar geração de
calor, podendo causar um incêndio.
• Depois de fazer as conexões, certifique-se de que nenhuma conexão esteja faltando.
Conexões faltantes podem causar operação incorreta ou alta tensão no lado do TC secundário, que pode causar incêndio ou
choque elétrico.
• No momento da fiação, os fios elétricos poderão quebrar se forem puxados com força.
(A carga de tração é inferior a 3-9N)

Preparações antes do uso
• Antes do uso, realize as configurações como a tensão do TV primário, corrente do TC primário, escala de potência e limite de tempo de demanda de acordo com o
manual de instruções fornecido com o produto; erros de configuração podem causar erros na medição/operação.

5

Procedimentos de uso
• Use os produtos dentro da faixa nominal. O uso dos produtos fora da faixa nominal pode causar erros de operação ou mau funcionamento dos produtos.
• Não use os produtos para aplicações especiais, como dispositivos/sistemas de energia nuclear, aerospaciais ou médicos.
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• Não faça modificações nos produtos. O uso dos produtos depois de modificações pode causar mau funcionamento, choque
elétrico ou incêndio.

6

Reparo em caso de mau funcionamento/erro
• Se algum produto listado neste catálogo apresentar mau funcionamento, leia a seção do manual de operações sobre resolução de problemas (versão detalhada) e
confirme os sintomas. Se o problema não estiver listado, entre em contato com um representante da Mitsubishi Electric.

7

Manutenção/inspeções
• Limpe a poeira/sujeira na superfície do produto com um pano macio.
• Não deixe panos químicos etc. em contato com o produto por longos períodos e evite o uso de benzeno, thinner etc. ao limpar a superfície do produto. Isso pode
causar deformação ou descascamento do revestimento.
• Para garantir o uso correto durante toda a vida útil do produto, realize as inspeções a seguir:
Procure danos no produto

Procure defeitos no visor (por exemplo, não responde à entrada)

Verifique se a instalação ou as conexões dos fios do bloco terminal

estão frouxas (verifique regularmente a cada seis meses ou um ano), certificando-se sempre de que a alimentação tenha sido desligada antes)

Verifique se há algum

odor, ruído ou aumento na temperatura que seja anormal.
8

Armazenamento
Não armazene o produto por longos períodos sob as condições a seguir. Isso pode causar mau funcionamento ou reduzir a vida útil.
• Temperatura ambiente fora da faixa de -25 a 75 °C

• Média da temperatura diária acima de 35 °C

• Umidade relativa superior a 85% ou presença de condensação
• Produto submetido a excesso de vibração ou impactos
9

• Presença de excesso de poeira, gás corrosivo, sal ou óleo/fumaça

• Produto em contato direto com chuva, gotas de água ou luz solar

Descarte
• Esses produtos não usam baterias de níquel-cádmio. Descarte-os como resíduo industrial.
• O módulo opcional ME-0000BU-SS96 contém uma bateria de lítio. Descarte a bateria de acordo com os regulamentos municipais.
• Nos estados-membros da UE, há um sistema de coleta separado para baterias usadas. Descarte as baterias adequadamente no centro de coleta/reciclagem local.
O símbolo a seguir está impresso na embalagem do ME-0000BU-SS96.

Este símbolo se aplica apenas a estados-membros da UE. O símbolo é designado no Artigo 20 "Informações para usuários finais" e no Anexo II da nova
diretiva europeia sobre baterias (2006/66/EC).
O símbolo acima indica que as baterias devem ser descartadas depois de serem separadas dos resíduos gerais.

CUIDADO
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• O módulo opcional ME-0000BU-SS96 contém uma bateria de lítio. Portanto, se ela for jogada no fogo, poderá gerar calor,
romper-se ou se incendiar. Descarte a bateria de lítio de acordo com os regulamentos municipais.

Período de garantia
O período de garantia dos produtos neste catálogo expira um ano a partir da data da compra ou seis meses após a data de fabricação (o
que ocorrer primeiro). Mesmo durante o período de garantia, a garantia não se aplica ao mau funcionamento que possa ser atribuído à
negligência intencional ou ao uso indevido por parte do cliente, e o custo de qualquer reparo necessário que seja decorrente dessa
negligência será de responsabilidade do cliente.
A Mitsubishi Electric não será responsável pelo seguinte: Danos que não possam ser atribuídos à Mitsubishi Electric; perda de
oportunidades ou lucros decorrentes da falha de um produto da Mitsubishi Electric; danos, danos secundários ou indenização por um
acidente resultante de circunstâncias especiais, não importando se as circunstâncias eram previsíveis ou não ou danos a produtos e outros
serviços referentes a produtos não fabricados pela Mitsubishi Electric.

11

Ciclo de troca de produtos
Embora isso dependa das condições de uso, como regra geral, é recomendável renovar os produtos listados neste catálogo depois de
10 anos.
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INSTRUMENTO MULTIMEDIDOR ELETRÔNICO

Rede de Serviços
País/região
Australia

Empresa

Endereço

Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd.

348 Victoria Road, Rydalmere, N.S.W. 2116, Austrália

Telefone
+61-2-9684-7777

EUA

Mitsubishi Electric Automation Inc.

500 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, IL 60061, EUA

+1-847-478-2100

Brasil

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Adelino Cardana, 293, 21o andar, Bethaville,
Barueri/SP, Brasil - 06401-147

+55-11-4689-3000

Chile

Rhona S.A.

Agua Santa 4211 P.O. Box 30-D Vina del Mar, Chile

+56-32-2-320-600

China

Mitsubishi Electric Automation (CHINA) Ltd.

No. 1386 Hongqiao Road, Mitsubishi Electric Automation Center
Shanghai China, 200336

+86-21-2322-3030

China

Mitsubishi Electric Automation (HongKong) Ltd.

10/F., Manulife Tower, 169 Electric Road, North Point,
Hong Kong

+ 852-2887-8810

Proelectrico Representaciones S.A.

Carrera 53 No 29C-73 - Medellin, Colômbia

+57-4-235-30-38

Cairo Electrical Group

9, Rostoum St. Garden City P.O. Box 165-11516
Maglis El-Shaab, Cairo - Egito

+20-2-27961337

Europa

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Gothaer Strasse 8, D-40880 Ratingen, Alemanha

+ 49-(0)2102-486-0

Índia

Mitlite Electric Company Pvt Ltd

Plot No-32, Sector-6, IMT Maneser,

+ 91-124-4695300

P. T. Sahabat Indonesia

P.O.Box 5045 Kawasan Industri Pergudangan,
Jakarta, Indonésia

+ 62-(0)21-6610651-9

Mitsubishi Electric Automation Korea Co., Ltd

1480-6, Gayang-Dong, Gangseo-Gu, Seoul, Coreia

+ 82-2-3660-9572

Societe Lao Import Co., Ltd.

43-47 Lane Xang Road P.O. BOX 2789 VT Vientiane Laos

+ 856-21-215043

Comptoir d'Electricite Generale-Liban

Cebaco Center - Block A Autostrade Dora,
P.O. Box 11-2597 Beirut - Líbano

+961-1-240445

Mittric Sdn Bhd

5 Jalan Pemberita U1/49, Temasya Industrial Park,
Glenmarie 40150 Shah Alam, Selangor, Malásia

+ 603-5569-3748

Peace Myanmar Electric Co.,Ltd.

NO137/139 Botataung Pagoda Road,
Botataung Town Ship 11161, Yangon, Mianmar

+ 95-(0)1-202589

Watt & Volt House

KHA 2-65, Volt House Dillibazar Post Box: 2108,
Kathmandu, Nepal

+ 977-1-4411330

Comptoir d'Electricite
Generale-International-S.A.L.

Cebaco Center - Block A Autostrade Dora
P.O. Box 11-1314 Beirut - Líbano

+ 961-1-240430

Prince Electric Co.

1&16 Brandreth Road, Lahore-54000, Paquistão

+92-(0)42-7654342

Edison Electric Integrated, Inc.

24th Fl. Galleria Corporate Center, Edsa Cr. Ortigas Ave.,
Quezon City Metro Manila, Filipinas

+63-(0)2-634-8691

Center of Electrical Goods

Al-Shuwayer St. Side way of Salahuddin Al-Ayoubi St.
P.O. Box 15955 Riyadh 11454 - Arábia Saudita

+ 966-1-4770149

Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.

307, Alexandra Road, #05-01/02
Mitsubishi Electric Building, Cingapura 159943

+65-6473-2308

Colômbia
Egito

Indonésia
Coreia
Laos
Líbano
Malásia
Mianmar
Nepal
Países árabes do
Oriente Médio e Chipre
Paquistão
Filipinas
Arábia Saudita
Cingapura
África do Sul

CBI-electric: low voltage

Private Bag 2016, Isando, 1600, África do Su

+27-(0)11-9282000

Setsuyo Enterprise Co., Ltd

6th Fl., No.105, Wu Kung 3rd, Wu-Ku Hsiang,
Taipei, Taiwan, R.O.C.

+ 886-(0)2-2298-8889

Tailândia

United Trading & Import Co., Ltd.

77/12 Bamrungmuang Road, Klong Mahanak,
Pomprab Bangkok Tailândia

+ 66-223-4220-3

Uruguai

Fierro Vignoli S.A.

Avda. Uruguay 1274, Montevideo, Uruguai

+598-2-902-0808

Adesco S.A.

Calle 7 La Urbina Edificio Los Robles Locales C y D
Planta Baja, Caracas - Venezuela

+58-212-241-9952

CTY TNHH-TM SA GIANG

10th Floor, Room 1006-1007, 255 Tran Hung Dao St.,
Co Giang Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnã

+84-8-8386727/28/29

Taiwan

Venezuela
Vietnã

Dicas de segurança: Leia todo o manual de instruções antes de usar este produto.
Precauções antes da utilização
• Consulte um representante da Mitsubishi Electric ao considerar a aplicação de produtos apresentados neste catálogo a maquinário ou sistemas projetados
para uso especializado, como energia nuclear, energia elétrica, aerospacial/espaço sideral, área médica ou veículos de transporte de passageiros.
• A Mitsubishi Electric Corporation não terá responsabilidade perante o cliente ou usuário do equipamento em relação ao seguinte:
1) Qualquer dano que não possa ser atribuído a um produto da Mitsubishi Electric.
2) A perda de oportunidades ou lucro, sofrida pelo cliente ou usuário, causada por qualquer falha em um produto da Mitsubishi Electric.
3) Dano, dano secundário ou indenização por acidente resultante de fatores especiais, não importando se esses fatores poderiam ou não ser
previstos pela Mitsubishi Electric.
4) Dano a produtos de outras empresas e/ou garantias relacionadas a outros serviços.

Eco Changes é o compromisso ambiental do Mitsubishi Electric Group, que expressa a
posição do Grupo sobre o gerenciamento ambiental. Por meio de uma ampla variedade
de empreendimentos, contribuímos para a obtenção de uma sociedade sustentável

SEDE CORPORATIVA: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPÃO

P-DC-0758-A-1610-PIGMA

Nova publicação, impresso em outubro de 2016.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

