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Supervisão Avançada em Baixa Tensão

O avanço tecnológico nas redes de distribuição de energia elétrica 
gera novas necessidades, tanto a nível de controlo telemático, 
como de dimensionamento dos centros de transformação. Por 
isso, é fundamental poder oferecer sistemas de supervisão que 
permitam às distribuidoras de energia ter o controlo dos centros de 
transformação, bem como dos seus utilizadores finais, para poder 
adaptar as suas redes às necessidades e à evolução do sistema 
elétrico tanto a curto, como a médio, como a longo prazo.

Por este motivo, a supervisão avançada transmite um novo valor 
adicional, uma vez que as suas informações, conjuntamente com as 
obtidas pelos sistemas de telegestão de contadores de faturação. O 
sistema permite obter informações em tempo real sobre o estado 
de cada centro de transformação, ajudando a detetar problemas 
de qualidade de fornecimento, gerir os consumos e parâmetros 
elétricos, bem como a deteção da fraude elétrica e identificando a 
linha afetada para uma maior eficácia na resolução de problemas e 
gestão de perdas. Além disso, permite melhorar a retribuição que a 
administração outorga à distribuidora.

Fruto desta conjugação de avanços tecnológicos e exigências 
das redes de distribuição atuais, nasce o conceito da Supervisão 
Avançada em Baixa Tensão (SABT), na qual a Circutor é uma 
referência tecnológica, o que permitiu incorporar estas soluções em 
grandes distribuidoras elétricas a nível nacional e internacional.
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R-SABT
Remota de Supervisão 
Avançada em Baixa 
Tensão

T-SABT
Cartão de 
Supervisão 
Avançada em 
Baixa Tensão

CAP
Medidor de saída de 
baixa tensão

VTN
Vigilante de tensão 
terra-neutro

T-SABT-Bridge
Cartão de Supervisão 
Avançada em Baixa 
Tensão para linhas de 
reserva

T-SABT-Panel
PCB para montagem de 
T-SABT em armário

MONTAGEM COM CAPTADORES MONTAGEM EM ARMÁRIO
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SABT- Soluções para a 
Supervisão Avançada em 
Baixa Tensão.

R-SABT
Remota de Supervisão Avançada em Baixa Tensão

 › O R-SABT é o equipamento encarregue da recolha de dados 
dos cartões de supervisão de linha T-SABT, bem como da 
medição da qualidade de fornecimento e da deteção de fugas 
de terra. O equipamento comunica com os cartões T-SABT 
através de RS-485.

T-SABT
Cartão de Supervisão Avançada em Baixa Tensão

 › O T-SABT é o analisador que permite medir a tensão e a 
corrente trifásica de uma linha para transmitir os dados, 
mediante RS-485, ao supervisor avançado de baixa tensão 
R-SABT. O equipamento pode ser instalado no captador (CAP), 
situado à saída do quadro geral de baixa tensão do centro de 
transformação, ou num armário especialmente criado para 
tal.

CAP
Medidor de saída de baixa tensão

 › CAP é a base que se instala na saída do quadro de baixa 
tensão, a qual incorpora três pletinas com transformadores 
individuais de corrente e um conector para a medição de 
tensões. Estes sinais são captados diretamente através do 
cartão T-SABT para a monitorização e cálculo de parâmetros 
elétricos.
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VTN
Vigilante de tensão terra-neutro

 › O vigilante de tensão terra - neutro, VTN, mede a tensão entre 
a ligação de terra de proteção e a terra de serviço ou neutro, e 
transmite os dados, mediante RS-485, ao supervisor avançado 
de baixa tensão R-SABT. Instala-se, juntamente com o R-SABT, 
à saída do quadro de baixa tensão do centro de transformação.

T-SABT-Bridge
Cartão de Supervisão Avançada em Baixa Tensão para linhas de 
reserva

 › O T-SABT-Bridge é o dispositivo que diagnostica as tensões 
nas linhas de reserva. Age como ponte de comunicações entre 
cartões contíguos, dá continuidade à alimentação e à referência 
de neutro para as medições dos demais cartões. O equipamento 
pode ser instalado no captador (CAP), situado à saída do 
quadro geral de baixa tensão do centro de transformação, ou 
num armário especialmente criado para tal.

T-SABT-Panel
PCB para montagem de T-SABT em armário

 › A T-SABT Panel é uma placa de circuito impresso para a 
montagem de 3 cartões de Supervisão Avançada em Baixa 
Tensão, T-SABT, em posição vertical. Deste modo, é possível 
dispor de um armário elétrico com três, seis ou nove T-SABT, 
em função do número de saídas que tenha o centro de 
transformação. A placa T-SABT Panel minimiza a interrupção 
do fornecimento necessário para a instalação das T-SABT e 
simplifica a tarefa do instalador.
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Electric Utility

Benefícios da supervisão avançada

 ▻ O novo conceito de Supervisão Avançada da Circutor 
oferece ao mercado uma solução compacta e robusta 
para solucionar os problemas atuais face à gestão 
integral de centros de transformação, bem como à 
gestão de utilizadores finais. As suas novas prestações 
transmitem um grande valor adicionado para melhorar 
a sua operação e manutenção de instalações, mediante 
produtos eficientes e inovadores. Os principais benefícios 
da supervisão avançada são os seguintes: 

 � Realização de equilíbrios energéticos

O sistema dispõe de equipamentos de alta precisão para 
registar parâmetros elétricos como, por exemplo, tensões, 
correntes, potências, ou fator de potência por fase, além de 
energias individualizadas por cada linha de distribuição. O 
equipamento verifica o equilíbrio de consumos, bem como 
de correntes de fuga para verificar se existe uma derivação 
para terra na instalação. O controlo destes parâmetros 
permite controlar se existe alguma fase sobrecarregada, ou 
se algum elemento sofreu uma perda de isolamento.

 � Registo de parâmetros de qualidade de fornecimento

Os equipamentos de supervisão avançada registam todos 
os parâmetros relativos à qualidade de fornecimento, 
para poder rever a qualidade do sinal que é entregue ao 
utilizador final, bem como problemas que possam surgir. 
Portanto, parâmetros como tensões, harmónicos de tensão, 
frequência, Flicker ou desequilíbrios são entregues para 
poderem se ajustar à normativa EN 50160. Além disso, o 
equipamento regista eventos de qualidade incluídos na 
norma de qualidade IEC 61000-4-30 como, por exemplo, 
sobretensões, falhas ou interrupções de tensão. Estes 
eventos são registados conjuntamente com a sua forma 
de onda para poder rever como foi afetada uma linha ao 
ocorrer um evento.

 � Adaptável a qualquer centro de transformação

A solução integra-se perfeitamente em qualquer centro de 
transformação graças ao seu design compacto, podendo 
ser instalada perfeitamente em células já existentes. Desta 
forma, consegue reduzir-se drasticamente os investimentos 
na instalação e colocação em funcionamento.

EN 50160

IEC 61000-4-30

∑kWk
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 � Identificação de problemas

O sistema permite definir alarmes relacionados com os 
parâmetros medidos como, por exemplo, as tensões, 
correntes de fase, correntes de fuga ou temperatura dos 
dispositivos, permitindo controlar e detetar comportamentos 
anómalos na rede, podendo realizar ações corretivas antes 
de ocorrer uma falha ou interrupção de fornecimento. 
Deste modo, é possível prestar uma melhor qualidade de 
serviço, melhorando a estabilidade e a qualidade da rede 
de distribuição.

 � Deteção de fraude e perdas nas linhas

Os equipamentos de supervisão avançada são capazes de 
registar a energia consumida de cada linha e enviar as 
informações para o sistema de gestão da distribuidora de 
energia. Com estas informações poder-se-ão comparar 
ao consumo registado no centro de transformação com as 
energias dos contadores instalados em utilizadores finais. 

Desta forma, é possível detetar se a diferença de consumo 
gerada se deve a perdas técnicas (perdas por efeito Joule) 
ou perdas não técnicas devido ao facto de existirem 
utilizadores conectados à rede de distribuição que estão 
a consumir fraudulentamente, sem registar os consumos 
através do contador de faturação.

No caso das perdas técnicas, o sistema permite identificar 
necessidades de melhoria da infraestrutura existente ou 
de substituição de equipamentos, bem como precisar as 
perdas derivadas de consumos da própria instalação de 
distribuição, ou quantificar as correntes de fuga na saída 
do próprio centro de transformação.
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Controla todos os parâmetros do seu centro 
de transformação

R-SABT
Remota de Supervisão Avançada em Baixa Tensão

 � Gestão de consumos e fraude energética

O R-SABT recolhe dados dos cartões T-SABT para a 
análise energética de cada linha de distribuição detetando 
equilíbrios de consumos e registando possíveis problemas de 
sobrecarga nas linhas. O equipamento recebe os consumos 
de cada T-SABT para serem comparados com as leituras 
dos contadores dos utilizadores finais, ajudando a detetar 
possíveis fraudes elétricas.

 ▻ O equipamento R-SABT está encarregue de receber as leituras 
dos cartões T-SABT para a análise de parâmetros elétricos por 
cada fase dentro do centro de transformação. O equipamento 
é capaz de registar a energia de cada linha de distribuição, 
bem como realizar medições de qualidade de fornecimento e 
problemas por defeitos para terra. 

As principais prestações do equipamento R-SABT são as 
seguintes:

 � Análise da qualidade e problemas no centro de 
transformação

Um aspeto muito importante nos centros de transformação é 
verificar a qualidade de rede que se fornece aos utilizadores 
finais, uma vez que esta terá de ser de acordo com a norma 
de qualidade EN 50160 e eventos de tensão de acordo com a 
IEC 61000-4-30. O contador integrado de R-SABT incorpora 
registos de variáveis como flicker, desequilíbrio ou harmónicos 
para assegurar que todos os parâmetros estão a ser entregues 
de acordo com a norma. Além disso, qualquer problema de 
qualidade de fornecimento como, por exemplo, sobretensões, 
falhas ou interrupções de tensão serão registados com a sua 
forma de onda, para rever as causas/efeitos de qualquer 
evento na instalação.

O R-SABT regista a corrente circulante pelo condutor de 
neutro, uma vez que esta afeta diretamente a vida útil do 
transformador de corrente provocando sobreaquecimento e 
envelhecimento prematuro.

 � Gestão de várias linhas de distribuição

O equipamento é capaz de trabalhar simultaneamente 
com até 24 cartões T-SABT (24 saídas trifásicas), cobrindo 
totalmente as necessidades de qualquer centro de 
transformação. 

 � Deteção automática de cartões T-SABT

Deteção automática de cartões T-SABT conectados a este 
sem necessidade de realizar configuração alguma no 
equipamento. 

 � Fácil acesso com datalogger incorporado

Mediante comunicações Ethernet é possível aceder ao seu 
servidor web integrado, sem necessidade de um software 
de gestão, armazenando e mostrando dados diretamente 
a partir de qualquer navegador, ou enviando os dados 
para um servidor ftp, quer seja numa rede interna ou 
remotamente mediante a conexão 3G.

AT É 24 T-S A B T

EN 50160

IEC 61000-4-30
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T-SABT 
Cartão de Supervisão Avançada em Baixa Tensão

 ▻ Os cartões T-SABT são equipamentos compactos, criados 
para a leitura e registo de variáveis elétricas e de controlo 
de cada linha trifásica de distribuição, de forma individual. 
Estas foram especialmente criadas para serem instaladas de 
forma não intrusiva sobre a superfície de captadores (CAP) 
para uma fácil montagem e desmontagem sem interromper o 
fornecimento. 

As principais vantagens dos cartões são:

 � Medição de parâmetros elétricos e controlo de cada 
linha de distribuição

Monitorizar e registar tensões, correntes, fator de potência, 
potências, quadrantes ativos para cada fase para o controlo 
individualizado por linha de distribuição. Cada cartão 
também mostra a sua temperatura interna para detetar 
possíveis anomalias.

 � Registo de energias e fraude elétrica

Cada cartão regista a energia consumida por linha de 
distribuição. Isto permite dispor de informações relevantes 
para ser comparada com os registos de consumos de 
energia de cada contador de faturação de utilizador final e 
detetar possíveis fraudes elétricos.

 � Fácil instalação e configuração

Cada cartão foi especialmente criado para ser conectado 
sobre os captadores (CAP), minimizando o impacto da sua 
instalação e realizando-se de forma rápida, simples e segura. 
O instalador terá informações da sua correta instalação 
mediante os indicadores LED situados na parte da frente do 
equipamento.

O cartão dispõe de dois seletores para a configuração da sua 
ID, sendo detetado automaticamente (plug&play) através da 
remota R-SABT.

O seu design de hardware permite a fácil instalação nos 
captadores CAP, por qualquer instalador autorizado.

Controla todos os parâmetros do seu centro de transformação

kW·h
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CAP
Medidor de saída de baixa tensão

 ▻ Elemento de montagem para a captação dos parâmetros 
elétricos por parte dos cartões, dispõe dos transformadores 
de intensidade integrados, de modo que o cartão pode realizar 
as medições sem requerer elementos adicionais. Localiza-se 
na parte inferior das bases tripolares verticais.

 � Mínimo espaço no quadro geral de baixa tensão

Os CAP são equipamentos para serem instalados na parte 
inferior dos quadros de baixa tensão, pelo que o seu impacto 
é mínimo a nível de espaço de trabalho e localização no 
centro de transformação. 

 � Medição e proteção integradas

Os equipamentos CAP contam com 3 transformadores 
dentro da sua envolvente, para a medição de corrente, além 
de fusíveis para a proteção contra curto-circuitos nos sinais 
de tensão.

 � Adaptáveis ao mercado

Existem três modelos de captadores CAP para se adaptarem 
aos diferentes fabricantes de quadros de distribuição de 
baixa tensão. 

 › CAP-CRADY-T2: Compatíveis com quadros Crady
 › CAP-PRONUTEC-T2: Compatíveis com quadros Pronutec
 › CAP-JEANMULLER-T2: Compatíveis com quadros Jean 

Muller

Controla todos os parâmetros do seu centro de transformação

x 3
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VTN 
Vigilante de tensão terra-neutro

 › Medição direta de tensão terra-neutro.
 › Identificação de deterioração em tomadas de terra.
 › Ferramenta de segurança para manutenções em CT.

T-SABT-Bridge 
Cartão de Supervisão Avançada em Baixa Tensão para 
linhas de reserva

 › Ponte de comunicações entre cartões contíguos.
 › Ponte interna para os transformadores de corrente.
 › Referência de neutro para os demais cartões no CT (até 

24)
 › Alimentação da seguinte T-SABT.
 › Proteção anti-intrusão nos captadores.
 › Indicador de presença de tensão de fases

E comunicações.

T-SABT-Panel 
PCB para montagem de T-SABT em armário

 › Compatível com qualquer centro de transformação.
 › Bornes de tensão das T-SABT mediante conector aéreo para 

PCB.
 › Bornes de corrente das T-SABT, através de conector aéreo 

para PCB, com passagem prévia por transformador de 
medição.

 › Integrada em armário de 3, 6 ou 9 T-SABT.
 › Conexão alternativa para ponte de intensidades e fecho do 

secundário dos transformadores de medição …/1A.

Controla todos os parâmetros do seu centro de transformação
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Soluções compactas para a sua fácil instalação

Armários CMBT

 ▻ Para facilitar a instalação do sistema SABT existem armários 
com os componentes do sistema já instalados, cablados e 
protegidos, facilitando a sua colocação em funcionamento e 
minimizando o tempo de instalação.

Os armários CMBT-SABT foram criados para facilitar a sua 
instalação dentro dos centros de transformação, ocupando o 
mínimo espaço possível, incluindo bornes de ligação para uma 
rápida instalação e colocação em funcionamento.

 � Armário CMBT-SABT-INT-1

Armário de poliéster com proteção IP 43 para instalação interior 
em centros de transformação.

O conjunto inclui:

 › R-SABT

 › Interruptor magnetotérmico de 4 polos

 › Bornes de verificação seccionável para tensões

 › Bornes seccionável para medição de corrente de fuga

 › Módulo VTN (de acordo com o modelo)

 › Proteção contra sobretensões transitórias (de acordo com o 
modelo)

Tipo Código Equipamento Caixa Comunicações Tamanho (mm)  
largura x altura x 
fundo

interior

CMBT-SABT-INT-1 (C) Q5WGC0. 1 R-SABT Poliéster reforçado Ethernet 360x315x180

CMBT-SABT-INT-2 (C) Q5WLJ0. 1 R-SABT, 1 VTN Poliéster reforçado Ethernet 360x315x180
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Soluções compactas de fácil instalação sem 
interrupção de fornecimento

 ▻ Existem centros de transformação em funcionamento, 
onde não é viável a instalação de captadores (CAP) 
devido à impossibilidade de realizar uma interrupção 
do fornecimento elétrico, ou devido à complexidade de 
instalação dos mesmos.

Para resolver este problema, a Circutor desenvolveu 
armários com cartões T-SABT incorporados, os quais não 
estão associados a um captador CAP, mas que utilizam 
transformadores de núcleo partido, para realizar a 
medição de corrente evitando, assim, qualquer interrupção 
do fornecimento elétrico aos utilizadores finais. 

Para agilizar a montagem, a cablagem localiza-se na parte 
inferior do armário, mediante conectores aéreos, inclui 
um conector adicional para fazer pontes de corrente e 
trabalhar com segurança no armário.

Armários CMBT-SABT

Também disponível versão para 
a medição de 3 ou 6 linhas 
trifásicas de distribuição.

 � Armário CMBT-SABT-TP-EXT-3

Armário de poliéster reforçado com fibra de vidro com 
proteção IP 66 para instalação interior/exterior em centros 
de transformação para a medição de até 9 linhas de 
distribuição (configuração personalizada para cada centro 
de transformação).

O conjunto inclui:

 › R-SABT
 › T-SABT Panel + T-SABT
 › Interruptor magnetotérmico de 4 polos
 › Bornes de tensão de R-SABT
 › Bornes seccionáveis para medição de corrente de fuga 

(de acordo com o modelo)
 › VTN (de acordo com o modelo)
 › Protetor contra sobretensões transitórias (de acordo 

com o modelo)
 › Modem 3G + antena + fonte (de acordo com o modelo)

Tipo Código Equipamento Caixa Comunicações Tamanho (mm)  
largura x altura x 
fundo

Exterior

CMBT-SABT-TP-EXT-1 (C) Q54LL40080100 1 R-SABT, 3 T-SABT, 1 VTN Poliéster reforçado Ethernet/3G 600x500x250

CMBT-SABT-TP-EXT-2 (C) Q54LL40080200 1 R-SABT, 6 T-SABT, 1 VTN Poliéster reforçado Ethernet/3G 600x500x250

CMBT-SABT-TP-EXT-3 (C) Q54LL40080300 1 R-SABT, 9 T-SABT, 1 VTN Poliéster reforçado Ethernet/3G 600x500x250
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Faça a gestão dos seus centros de transformação 
a partir de qualquer sistema

 ▻ O sistema SABT gere e centraliza todas as informações 
recebidas pelas T-SABT através da remota de supervisão 
avançada em baixa tensão R-SABT. O servidor web integrado 
oferece aos utilizadores informações relevantes para poder 
gerir, de forma adequada, cada centro de transformação. 

 � Acede ao equipamento mediante qualquer  
navegador web

O servidor web integrado na R-SABT permite o acesso a 
partir de qualquer navegador, para a gestão de informações 
a partir de qualquer local e em qualquer momento, através 
da sua porta Ethernet, quer seja mediante ligação através da 
rede de área local (LAN) ou remotamente mediante modem 
3G, se este o dispuser.

Acesso via WebServer

 > Monitorização 
do centro de 
transformação

 � Controla e gere todos os parâmetros do seu centro de 
transformação

Através do servidor web integrado, os utilizadores poderão 
configurar, monitorizar em tempo real, rever históricos 
de dados e gerar relatórios, bem como rever alarmes 
que possam surgir nos seus centros de transformação. É 
possível exportar os dados diretamente para um servidor de 
dados, ou enviá-los para o sistema de gestão proprietário 
da distribuidora de energia elétrica.
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 � Minimiza o custo por tráfico de dados

O acesso através de servidor web está otimizado 
para a redução de tráfico de dados. Isto permite 
aos utilizadores o acesso, de forma rápida, 
através de Ethernet além de reduzir o custo de 
transmissão de dados no caso de utilizar ligação 
através de modem 3G.

 � Permite extrair informações mediante:

 › Perfis: Relatórios de diferentes variáveis e a sua evolução temporal (por 
exemplo, curvas de carga).

 › Eventos: Registo geral de eventos associados ao equipamento.

 › Eventos espontâneos: Geram um evento quando ocorrem (falhas de terra, 
qualidade de fornecimento, registo e eliminação de T-SABT)

 › Valores instantâneos: Diagnóstico em tempo real, mediante leitura de variáveis.

 > Monitoriza, em tempo real, 
o estado do seu centro de 
transformação

 � Todas as informações de que necessita

Visualize os parâmetros instantâneos da sua rede, 
descarregue relatórios para obter informações dos 
consumos energéticos nas diferentes linhas de distribuição, 
descarga de informações relativas a eventos de qualidade 
de fornecimento (sobretensões, falhas e interrupções) 
juntamente com a sua forma de onda associada e regista 
alarmes para melhorar o serviço da sua instalação. 
Reveja facilmente o estado das terras do seu centro de 
transformação, monitorizando tensões de terra-neutro e 
correntes de fuga.

 > Visualiza formas de onda 
(transitórios) sempre que 
ocorra um evento de qualidade, 
capturando 10 ciclos antes e 
depois da sua deteção
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