
 

 

 
MTE 1000 - Registrador de Corrente Primária 

 

 
MANUAL DE OPERAÇÃO e INSTALAÇÃO 

 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

O MTE 1000 é um registrador trifásico de corrente alternada desenvolvido para operar na média tensão,                
transmitindo dados por leitor RF (sem fio), diretamente ao software de coleta. 

Os valores medidos trafegam na faixa de radiação restrita (FRR) sem fio, em micro-potência (≤ 1W) com                 
interface USB, facilmente instalado em PC com Windows. 

Este equipamento pode ser aplicado em linhas de média tensão, de 6 a 69 kV, permitindo o                 
monitoramento de longo tempo com coletas e análises sobre corrente, consumo, perfil de carga e desequilíbrio                
da linha trifásica. Os sensores sem fio possuem baterias que permitem a operação por baterias, com duração de                  
até 6 meses, sem troca ou recargas. Fácil e rápido de instalar utilizando vara de manobra padrão e adaptador. 

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. O sensor de corrente primária usa a tecnologia da bobina Rogowski original, sendo um sensor               
indutivo True RMS, que não utiliza materiais magnéticos. Por ser um sensor de núcleo aberto, a                
tecnologia utiliza o sistema de fechamento eletrônico, rejeitando eletronicamente as correntes           
externas. Utilizando um sistema de amplificador, minuciosamente calibrado por faixas de           
correntes, o que faz com que a precisão na medição excedam substancialmente o desempenho              
dos melhores sensores fixos ou móveis do mercado.  

2.2. A principal característica deste equipamento é a capacidade de deixá-la na linha de transmissão              
ou distribuição, gravando leituras a cada 15 minutos por mais de 90 dias.  

2.3. O corpo do sensor é construído em ABS+PC projetado para operar com segurança, mesmo em               
ambientes severos. É resistente a choques, à prova d'água e resistente a chamas. Também              
opera dentro de uma ampla faixa de temperatura.  

2.4. Liga-se facilmente à linha com um vara de manobra isolante padrão, sem a necessidade de               
desligamento e preservando a segurança dos operadores em todas as condições climáticas. O             
mecanismo de fixação possui uma barra de instalação, acionada por molas, que permite o              
correto posicionamento na linha, impedindo que o sensor se desloque da posição original. Uma              
vez na linha, o sistema começa imediatamente a coletar, registrar e transmitir a corrente              
primária.  

2.5. O sensor de corrente primária está equipado com uma porta sem fio de 433 MHz, para transmitir                 
os dados gravados no PC do usuário.  

2.6. Os dados são baixados através do software LinkSoftware, que permite ao usuário baixar os              
dados armazenados no registrador principal primário. O LinkSoftware é uma interface amigável            
que permite ao usuário baixar, visualizar, analisar, criar gráficos e exportar para outros formatos. 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PARÂMETROS OPERACIONAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Faixas de medição dos sensores 

Versão 1: 0~400A, frequência 50Hz or 60Hz. Versão padrão  
Versão 2: 0~800A, frequência 50Hz or 60Hz. 
Versão 3: 0~1500A, frequência 50Hz or 60Hz. 
Versão 4: 0~3500A, frequência 50Hz or 60Hz. 

Temperatura de trabalho -20 ° C ~ + 70 °C 

Umidade do ambiente 15 ~ 95% 

Tensão de operação 69kV, 35kV, 24KV, 13.8kV, 10kV, 6kV, 0.38kV 

Dimensão do sensor 
Dimensão do receptor 

167,7 × 111 × 69mm (L×A×P) 
87 x 27 x 12mm (LxAxP): 

Peso do sensor 
Peso do receptor 
Peso do conjunto 

377 g (1 sensor, com bateria); 325g (1 sensor, sem bateria) 
97 g  
6,5 kg com maleta 

Diâmetro interno do sensor Ф Máximo 33mm 

Capacidade de memória do sensor 1 Mb por sensor. Opcional 2 Mb por sensor. Ver dados de memória no item 7 

Frequência de operação Comunicação 433 MHz 

Distância de comunicação 50 metros recomendável. Máximo 100 metros. 

Bateria 3.6 V Bateria de Lítio,9000 mAh; Bateria substituível. 

Resolução 
Correntes de 1 a 99.9A = 0.1A 
Correntes de 100 to 400A = 1A 
Precisão de corrente ±1% a cada 2 leituras 

Frequência  60Hz (57-63 Hz) ou 50Hz (47-53 Hz) de acordo com o modelo. 

 

4. MOSTRADOR E TECLADO 

Todas as informações serão apresentadas no software LinkSoftware.exe. 
 

5. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO 

5.1. Ligação em média tensão até 69 kV. 

 
5.2. Ligação em baixa tensão 380 e 440V. 
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6. INDICADORES 

Descrição dos parâmetros dinâmicos. 
 

CÓDIGO GRANDEZA UNIDADES DESCRIÇÃO 

A Corrente 000 A / mA Valor em amperes ou m amperes. 

Hz Frequência 00 Hz  

ºC Temperatura 00 ºC do sensor 

V Tensão de  
bateria 0,00 V  

 Data e Hora  Data e hora do sensor.  

S Segundos 0000 S Intervalo de tempo entre registros. 

 Número de  
registros 0000 Número de registros existentes na memória do sensor. 

 

7. DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO 

DESCRIÇÃO PARÂMETROS 

Intervalo programável entre registros 1 ~3600 segundos 

Autonomia estimada de memória  
e bateria  

3600 segundos = 60 minutos de intervalo ∓ 660 dias de memória ∓ 180 dias de bateria 
1800 segundos = 60 minutos de intervalo ∓ 330 dias de memória ∓ 180 dias de bateria 
900 segundos = 15 minutos de intervalo ∓ 165 dias de memória ∓ 180 dias de bateria 
600 segundos = 10 minutos de intervalo ∓ 110 dias de memória ∓ 130 dias de bateria 
300 segundos = 5 minutos de intervalo ∓ 55 dias de memória ∓ 65 dias de bateria 
60 segundos = 1 minutos de intervalo ∓ 11 dias de memória ∓ 45 dias de bateria 
Obs: Em condições normais, o armazenamento de dados pode ser mantido por até  10 anos. 

 

8. DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES 

8.1. Sensor de corrente sem fio: 
8.1.1. Devido a suas características construtivas, o sensor permite a correta fixação ao cabo             

de energia, na posição adequada para manter a precisão das leituras, ou seja,             
exatamente no centro da bobina de Rogowski, onde o erro não excede 1%. 

 
8.2. Receptor sem fio: 
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8.2.1. O leitor de dados sem fio é pequeno e adequado para a leitura de dados com o                 

notebook em campo.  
8.2.2. Com aspecto discreto, permite que os operadores possam utilizá-lo próximo ao ponto de             

medição ou até mesmo dentro de veículos. 
 

9. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

O manuseio dos sensores de corrente sem fio, permite a instalação na linha de média tensão, sem a                  
necessidade de interrupção no fornecimento de energia. Mas não dispensa em hipótese alguma, o uso de                
ferramentas adequadas para este tipo de operação, como luvas isolantes, capacete de segurança, barra de               
operação de isolamento estendida e isolamento local. 

 

 
9.1. Ativando o sensor; 

9.1.1. Remova a tampa do compartimento de bateria; 
9.1.2. Conecte cuidadosamente o terminal da bateria com o terminal do sensor; 

   
 

9.1.3. Insira a bateria com os cabos, voltado para a parte interna; 
9.1.4. Para melhor acomodação da bateria, gire-a levemente de modo que os cabos de             

acomoden e a extremidade da bateria fique alinhada a borracha de vedação; 
9.1.5. Feche o compartimento da bateria, girando a tampa até que as superfícies fiquem             

alinhadas; 

   
 

9.2. Configurando; 
9.2.1. Conecte o receptor a USB do computador que será utilizado para configuração e coleta              

de dados; 
9.2.2. Acesse o aplicativo LinkSoftware.exe; 
9.2.3. Na guia “System Settings”, selecione a porta COM# que for habilitada e pressione             

“OPEN”; 

Suporte técnico consulte:  www.monte.rs   /    (51) 992 416 970 



 

 

 
MTE 1000 - Registrador de Corrente Primária 

 

   
 

9.2.4. Clique na guia, “System Parameters” e digite os últimos dígitos do número de série,              
correspondente ao sensor que será ligado na fase A, B e C.  
Exemplo: número de série E1200079, digite 79 no campo correspondente a fase A. 

 
 

9.2.5. Clique em “Read A”, “Read B” e “Read C”, para verificar a atividade de comunicação dos                
sensores; 
Observação: é necessário aguardar de 1 a 2 minutos para que o sistema de transmissão               
inicie a operação e atualize os dados de: corrente (A), frequência de operação (Hz),              
temperatura do sensor (ºC), tensão da bateria (V), corrente máxima do sensor (A), data              
e hora do sensor, intervalo de registros do sensor (S), número de registros na memória               
do sensor. 

 
 

9.2.6. Para atualizar e sincronizar data e hora dos sensores, pressione em “Clock Setting”, na              
guia “System Parameters”, e aguarde a mensagem “Setting succeeded; 

9.2.7. Para confirmar que os sensores foram devidamente atualizados, clique em “Read” e            
aguarde a mensagem “Read successfully”; 

   
 

9.2.8. Para configurar o intervalo de registros, digite o tempo em segundos na caixa             
“Measurement Interval”; 
Observação: O tempo de registros afeta diretamente o tempo de vida útil de bateria e a                

memória de registros; Ver item 7 “autonomia estimada”. 
9.2.9. Para confirmar que o tempo de registro foi devidamente configurado, clique em “Read” e              

aguarde a confirmação “Read successfully”. 
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9.2.10. Para iniciar um novo ciclo de medição, recomendamos limpar os registros existentes;            
Clique na guia “Data Analysis”; 

9.2.11. Digite os últimos dígitos do número de série, correspondente ao sensor que será ligado              
na fase A, B e C; 
Exemplo: número de série E1200079, digite 79 no campo correspondente a fase A. 

9.2.12. Clique em “Clear Records”; Aguarde a mensagem de confirmação, da exclusão dos            
registros; 

  
 

9.2.13. Para confirmar a exclusão dos registros, clique em “Read”, na caixa “Records Count”. 

 
 

9.3. Instalação; 
9.3.1. Separe o adaptador para vara de manobra e o receptáculo do sensor; 
9.3.2. Acople manualmente, o adaptador ao receptáculo, observando o correto alinhamento da           

rosca; 
9.3.3. Gire até que as partes fiquem devidamente tracionadas, sem necessidade de           

ferramentas; 

   
 

9.3.4. Abra a trava de retenção do receptáculo e gire-a de modo que a parte inclinada fique                
voltada para dentro; 

9.3.5. Abra a trava de retenção e insira o sensor a ser instalado na rede elétrica; 
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9.3.6. Teste manualmente para garantir que o sensor será destravado na instalação; 

 
 

9.4. Instalação: 
9.4.1. Manualmente, abra a trava interna do sensor; 
9.4.2. Abra a parte móvel do alicate; 
9.4.3. Alinhe cuidadosamente a base do alicate na marca da trava interna; 

   
 

9.4.4. Abra a trava de retenção do receptáculo e introduza o sensor; 
9.4.5. Teste manualmente a extração do sensor, para certificar que a trava está na posição              

correta; 

  
 

9.4.6. Conecte manualmente o conjunto do receptáculo a vara de manobra; 
9.4.7. Insira o sensor no receptáculo; 
9.4.8. Aproxime o sensor ao ponto de instalação e rapidamente pressione contra o cabo; 
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9.5. Download dos dados; 
9.5.1. Repita os procedimentos 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3; 

Observação: Não é necessário remover os sensores para realizar o download dos            
dados; Os mesmos poderão ser realizados no local da instalação utilizando um            
computador portátil; 

9.5.2. Para realizar o download dos registros dos sensores clique na guia “Data Analysis”; 
9.5.3. Digite os últimos dígitos do número de série, correspondente ao sensor que será ligado              

na fase A, B e C; 
Exemplo: número de série E1200079, digite 79 no campo correspondente a fase A. 

9.5.4. Na área “Installation Site:” digite dados que permitam o fácil reconhecimento do pacote             
de dados, tais como nome da empresa, local de instalação ou número da instalação; 

  
 

9.5.5. Na caixa “Records Count” é possível identificar a quantidade de registros realizados por             
cada um dos sensores; 

9.5.6. Na caixa “Read Records”, selecione como deverá ser coleta de dados; A opção “From”              
determina um intervalo seletivo para o download; A opção “All Records” determina que             
todos os registros da memória do sensor, devem ser baixados; 

  
 

9.5.7. Na área “Data List” serão apresentados os dados de cada um dos sensores,             
devidamente identificados por fase, data e hora; 

  
 

9.5.8. No botão “View Chart” pode-se identificar a curva de carga do período registrado; 
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9.5.9. O botão “Export (Excel File)” e “Export (PDF File)”, converte os dados da área “Data List”                

para o formato XLS e PDF; 

  
9.5.10. Clicando em “Power Estimation”, abre um box, onde poderá ser calculada, a energia             

estimada/consumida no local da instalação, considerando o nível de tensão da rede e o              
fator de potência estimado; 

  
 

9.6. Remoção; 
9.6.1. Abra a trava de retenção do receptáculo, e gire-a de modo que o lado inclinado fique                

voltado para fora; 
9.6.2. Aproxime o receptáculo à base do sensor e com movimento rápido, acople e remova o               

sensor; 
9.6.3. Limpe o sensor e desconecte a bateria até que seja realizado um novo ciclo de registros; 

   
 
10. CUIDADOS OPERACIONAIS 

10.1. XXX.  
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11. DIMENSIONAIS 

Referências dimensionais do produto. 
Medidas em milímetros. 

 

       
 

12. TERMOS DE GARANTIA 

12.1. O CFP12 é embalado de modo a proteger o equipamento contra possíveis danos durante o               
transporte. 

12.2. Ao recebê-lo, verifique se os itens encontram-se intactos. Caso algum item esteja visualmente             
danificado, contacte imediatamente a MONTÊ pelos meios de comunicação indicados. 

12.3. Este termo de garantia é válido somente no território brasileiro.  
12.4. A MONTÊ garante seus produtos contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação,              

desde que, a critério de seus técnicos autorizados se constate defeito em condições normais de               
uso.  

12.5. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia, somente             
serão prestadas nas localidades do território brasileiro por serviço autorizado. 

12.6. As despesas de instalação, remoção, transporte, frete e seguro são de responsabilidade do             
cliente.  

12.7. Os produtos devem ser encaminhados com cópia da nota fiscal, identificando o cliente e a data                
da emissão para a correta validação do período de garantia do produto.  

12.8. O prazo de garantia oferecido pela MONTÊ, tem diferenciação por linha de produtos. Sendo              
comum a todas as linhas, 1 (um) ano de garantia contados à partir da data da emissão da Nota                   
Fiscal de compra. 

12.9. A transferência do produto a terceiros não exclui a validade desta garantia.  
12.10. São considerados limitantes de garantia: 

12.10.1. Decurso dos prazos da garantia mencionados acima. 
12.10.2. Ligação do instrumento à rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a             

variações excessivas de tensão.  
12.10.3. Mau uso e em desacordo com o manual de operação e normas técnicas. 
12.10.4. Danos causados por agentes naturais (descarga atmosférica “raios”, enchente, maresia,          

dentre outros) ou exposição excessiva ao calor. 
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12.10.5. Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva,           

poeira, acidez, locais com altas ou baixas temperaturas, etc.  
12.10.6. Danos causados por acidentes. 
12.10.7. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.  
12.10.8. Apresentação de sinais de haver sido aberto, ajustado, consertado ou ter seu circuito             

modificado por pessoa não autorizada pela MONTÊ.  
12.10.9. Defeitos e danos causados pelo uso de software e/ou hardware não compatíveis com as              

especificações dos produtos da MONTÊ.  
12.10.10. Desgaste natural das peças.  
12.10.11. No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste Termo, o reparo do                

produto estará sujeito a orçamento prévio.  
12.11. Limitações de responsabilidade: 

12.11.1. Sob hipótese alguma a MONTÊ será responsável por quaisquer danos diretos ou            
indiretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com          
base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.  

12.11.2. Os equipamentos enviados para a assistência técnica, ou substituição poderão ter seus            
valores de configuração e dados restaurados aos valores de fábrica no processo de             
reparo/atualização, sendo assim, o cliente deverá previamente providenciar o devido          
registro ou download dos dados ou configurações, antes do envio do equipamento. 

12.11.3. Não cabe à MONTÊ nenhuma responsabilidade relativa à perda ou roubo dos            
equipamentos em trânsito. 

 
13. SUPORTE 

13.1. Suporte via e-mail: monte@monte.rs 
13.2. Suporte telefônico: (51) 3022 2022 
13.3. Suporte telefone móvel: (51) 992 416 970 
13.4. Whatsapp: (51) 992 416 970 
13.5. Site: www.monte.rs 
13.6. Onde comprar? Av Bahia, 907, bairro são Geraldo, Porto Alegre, RS, CEP.: 90.240-551 
13.7. Produzido por: Montê Tecnologia em Energia 

 
14. CONTROLE DE REVISÕES 

REVISÃO DATA AUTOR DESCRIÇÃO DA REVISÃO 

Rev 00 16/01/2020 Franco Bortolotti Revisão inicial. 
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