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CONTADOR TRIFÁSICO MKD-ITF  

 

 
O contador electrónico trifásico de energia MKD-ITF é um 
equipamento capaz de medir energia em consumo e 
geração (quatro quadrantes): energia activa (consumida e 
gerada),  energia reactiva indutiva (consumida e gerada) e 
energia reactiva capacitiva (consumida e gerada), além da 
contagem de energias parciais. A medida realiza-se em 
verdadeiro valor eficaz e de forma directa através de três 
transformadores de intensidade em L1, L2 e L3 
incorporados no equipamento. A alimentação realiza-se 
através da própria medida entre as fases L1 e L2. Os 
parâmetros medidos e calculados mostram-se na tabela de 
variáveis. 
 
Este equipamento dispõe de 2 referências: 
 
MKD-ITF-C2: Contador com duas saídas de impulsos de 
energias. 
MKD-ITF-RS485-I2-C2: Contador com comunicação 
RS485 Modbus RTU, 2 saídas de impulsos e 2 entradas 
livres de tensão programáveis (Tarifas/Entradas). 
 
As entradas programáveis podem ser entradas digitais 
(entradas de estado lógico ou de receptor de impulsos), ou 
entradas de tarifas. Se as entradas forem configuradas 
como tarifas, dota-se o contador de 3 tarifas. 
 

Pode encontrar este manual em formato electrónico na página de 
CIRCUTOR: www.circutor.es 

 

  Antes de efectuar qualquer operação de 
manutenção, alteração de ligações, reparação, etc, deve 
desligar o aparelho de qualquer fonte de alimentação. 
Quando se suspeite de uma avaria de funcionamento do 
equipamento ou na protecção do mesmo deve deixar-se 
o equipamento fora de serviço. 
 
 
1.- FUNÇÕES DE TECLADO 

O pulsador  permite deslocar-se pelos diferentes 
grupos de energias caso existam: tarifa um e parciais, ou 
tarifa um, dois, três e parciais. Dentro do menu de 
configuração, utiliza-se para validar a informação e saltar 
para o ecrã seguinte de parametrização. 

O pulsador  permite seleccionar as diferentes opções 
visualização de energia activa ou reactiva. Dentro de menu 
de configuração, utiliza-se para aumentar o dígito em caso 
de se introduzir ou seleccionar uma variável. 

O pulsador  na opção activa permite seleccionar 
energia gerada ou consumida, e na opção reactiva permite 
seleccionar indutiva ou capacitiva. Dentro de menu de 
configuração, utiliza-se para deslocar o cursor entre os 
dígitos. 

O pulsador  Display permite a ligação do display em caso de 
ausência de alimentação. Esta função permite a leitura 
local dos contadores, quando o equipamento se encontra 
fora de serviço. Esta opção está disponível, sempre que o 
contador tenha instalada uma bateria opcional no seu interior 
(ver tarifa de preços M3). 

O pulsador Setup tem como função o acesso rápido ao 
menu de parametrização completa do equipamento. Para 
aceder ao menu, deve manter-se premido durante, pelo 
menos, um segundo. 

O pulsador Clear  tem duas funções: 
a) Função de apagar as energias parciais; para isso, deve 
manter-se premido o botão durante, pelo menos, quatro 
segundos. Uma vez visualizada a mensagem “doNE”, indica 
que os contadores foram iniciados com sucesso (activa e 
reactiva). É apagado o grupo de energias que está a ser 
visualizado no ecrã. 

 
b) Função de apagar do contador de impulsos; para isso, 

deve manter-se premido o botão Clear  durante, pelo menos, 
quatro segundos, no ecrã que se visualizam as entradas. 
Uma vez visualizada a mensagem “doNE”, indica que os 
contadores foram iniciados com sucesso (entrada 1 e 
entrada 2). 
 
O pulsador tem como função principal a colocação 
em marcha do contador em apenas um passo, com a 
mínima configuração para contar. Esta opção apenas é 
válida para indicar o sentido da corrente numa instalação. 
Sendo um equipamento de medida directa, não dispõe de 
nenhuma relação de tensão nem de intensidade.  
Esta tecla serve para indicar o sentido da corrente. 
 
2.- COLOCAÇÃO EM MARCHA NUM PASSO 

(LIGAÇÃO FAST) 

2.1.- Informação prévia 

Esta opção apenas é válida para indicar o sentido da 
corrente numa instalação. Sendo um equipamento de 
medida directa, não dispõe de nenhuma relação de 
tensão nem de intensidade.  
2.2.- Parametrização em apenas um passo. 

Ao premir bastante tempo o pulsador , o equipamento 
muda o sentido da corrente ascendente ou descendente. 

Quando no display se visualiza significa que o sentido 
da corrente é ascendente e portanto, a carga encontra-se 
na parte superior do contador. Para mudar o sentido da 
corrente do contador, deve premir o 
pulsador bastante tempo, assim o símbolo do display 

altera-se para  indicando a mudança do sentido da 
corrente, para sentido descendente. 
 Através de apenas um pulsador,  configura-se o 
contador de energia MKD-ITF. 
 
3.- PARAMETRIZAÇÃO COMPLETA DO CONTADOR 

Através do pulsador de setup podem alterar-se todas as 
opções de configuração.  
3.1.- Sentido da corrente 

No ecrã aparece “A dir”; deve de escolher-se entre “up” 
(ascendente) ou “dn” (descendente) dependendo se a 
carga está na parte superior ou inferior do contador. 
3.2.- Medida em 2 ou 4 quadrantes  

No ecrã aparece “quAd”, deve escolher-se uma das duas 
opções disponíveis: 2=consumo ou 4=consumo e 
geração. 
3.3.- Programação tempo de desligamento da “backlight” 

No ecrã aparece “diSP oFf”; deve programar-se o tempo 
de ligação da backlight em segundos após premir o 
teclado pela última vez. Ao programar 00, a backlight 
mantém-se ligada permanentemente. 
3.4.- Visualização ou omissão energia reactiva 

No ecrã aparece "rEACt”; esta opção permite seleccionar 
a visualização ou omissão da energia reactiva (“YeS” ou 
“nO”).  
3.5.- Visualização ou omissão energia reactiva 

No ecrã aparece "PArt”; esta opção permite seleccionar a 
visualização ou omissão da energia activa e reactiva 
parcial (“YeS” ou “nO”). Em caso de omissão, o contador 
oculta e detém a contagem de energia parcial. 
3.6.- Programação saída de impulsos de energia 

O ecrã apresenta “Out ACt”; deve seleccionar a energia 
que pretende associada à saída digital 1: energia activa 
consumida (import) ou gerada (ehport); uma vez 

validada a informação com a tecla  deve introduzir-se 
o valor de W•h por impulso. 
O ecrã apresenta “OUt rEA”: deve seleccionar energia 
reactiva que pretende associar à saída digital 2: Indutiva 
consumida, capacitiva gerada, indutiva gerada, capacitiva 
consumida (L / C- / L- / C;) uma vez validada a informação 

com a tecla , deverá introduzir o valor em var·h por 
impulso. No caso de seleccionar 2 quadrantes (ver 
parágrafo 3.2.-Medida em 2 ou 4 quadrantes), apenas 
está disponível L e C, Correspondente às variáveis de 
energia reactiva consumidas, indutiva ou capacitiva. 

3.7.- Programação das entradas digitais 

As entradas digitais do equipamento podem ser 
configuradas em modo de selecção de tarifas 
“tariffs” com um máximo de três, ou em modo 
entradas digitais “inputs” cuja função principal é a 
contagem de impulsos recebidos “pul”, ou a 
detecção do estado lógico da entrada ”stat”. 
Através da indicação “In1 In2” na parte superior 
do display, configuram-se as entradas digitais do 
contador. Para mudar a configuração das entradas, 
e passar de “tarIFFS” para “INPUTS”, prime a tecla 

: 

 
a) Tarifas. “tarIFFS” 
As entradas convertem o contador num contador 
triplo tarifa, seleccionando cada uma delas através 
de hardware. O equipamento dispõe de um 
comum e duas entradas livres de tensão para 
seleccionar o tipo de tarifa na qual se deseja 
trabalhar (Tarifa 1, Tarifa 2 ou Tarifa 3). 
- Tarifa 1: Sem qualquer ponte entre bornes 
- Tarifa 2: Ponte entre o borne 7 e 8 
- Tarifa 3: Ponte entre o borne 9 e 8 
Na parte inferior do ecrã apresenta-se “tarIFFS”, 
indicando que as entradas foram configuradas 
como entrada de tarifas. 

 
b) Entradas digitais. “INPUTS” 
Na parte inferior do ecrã apresenta-se “INPUTS”, , 
indicando que as entradas se configuram como 
entradas digitais. Deve configurar-se cada entrada 
em separado; primeiro a entrada 1 “In1” e depois a 
entrada 2 “In2”.  
- Entrada 1: Terminal 7. 
- Entrada 2: Terminal 9. 
- Comum das entradas: Terminal 8 
Cada uma das entradas devem definir-se entre 
dois modos de funcionamento: 
 
b.1) Modo estados lógicos “StAt”.  
Ao programar como estado “StAt”, indica que a 
entrada do contador recebe uma entrada digital de 
estado. A comutação de “StAt” a “PUL” faz-se 

premindo a tecla . 

 
b.2) Modo receptor de impulsos “PUL”. 
Ao programar como receptor de impulsos “PUL” 
indica que o sinal recebido é uma entrada de 
impulsos, e deve configurar o peso do impulso. 

Acede-se a este ecrã ao premir a tecla . 

 
Através do pulsador e   introduza o peso 

do impulso. Para o validar pressione a tecla . 
Uma vez programado o peso do impulso visualiza-
se a opção “In1 deC” indicando os decimais a 
mostrar dos impulsos recebidos. 
 
4.- CONFIGURAÇÃO POR DEFEITO 

O contador trifásico electrónico MKD-ITF fornece-se 
com a seguinte configuração por defeito: 
 
VARIÁVEL VALOR 
Medida em 2 ou 4 quadrantes 2 
Desligamento Backlight 10 
Visualização Energia Reactiva não 
Visualização Energia Parcial não 
Impulsos Energia  
  - Energia Activa Import 
  - W·h / Impulso 1000 
  - Energia Reactiva L 
  - VAr·h / Impulso 1000 
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5.- COMUNICAÇÃO  (TIPO MKD-ITF-RS485-C2-IN) 

5.1.- Programação parâmetros de configuração 

Parâmetros configuráveis em menu de parametrização: 
 
- “nPEr”: Número periférico 001 a 255 
- “bAud”:  Velocidade 1200-2400-4800-9600-19200 
- “bitS”:  Comprimento 8 bits 
- “PAri”:  No , Even (par), Odd (impar) 
- “StoP”:  Bits de stop 1 ou 2  
Configuração por defeito:  001 / 9600 / 8 / N / 1  
 

5.2.- Protocolo de comunicação 

O contador MKD-ITF utiliza protocolo de comunicação 
MODBUS RTU© e protocolo de rede RS485. A malha 
realiza-se da seguinte forma: 
 
PERGUNTA: NPFTAAAANNNN CRC 
 
NP:  1 Byte  Número de periférico 
FT:  1 Byte Função 04 leitura de n Words 
AAAA:  2 Byte Endereço do 1º. registo 
NNNN:  2 Byte  Número de registos a pedir 
CRC:  1 Byte Cyclic Redundancy Checking  
 
Nos registos Modbus, a energia acumula-se em kW•h x 
100 (2 decimais) com um comprimento de 2 Words. 
 
Para ler o estado das entradas realizar a seguinte petição 
modbus: 
 
Rx: NP0100140002CRC 
Tx: NP0101XXCRC 
XX é o byte de resposta.  
 

Entradas activadas Byte resposta (XX) 

Nenhuma 03 
Entrada 1 02 
Entrada 2 01 
Todas 00 

 
5.3.- Mapa de memória MODBUS RTU© 

MAGNITUDE REG. 
Energia Activa + 00-01 

Energia Activa - 02-03 
Energia Reactiva Indutiva + 04-05 
Energia Reactiva Capacitiva - 06-07 
Energia Reactiva Indutiva - 08-09 
Energia Reactiva Capacitiva + 0A-0B 
Tarifa 1  
Energia Activa + 0C-0D 
Energia Activa - 0E-0F 
Energia Reactiva Indutiva + 10-11 
Energia Reactiva Capacitiva - 12-13 
Energia Reactiva Indutiva - 14-15 
Energia Reactiva Capacitiva + 16-17 
Tarifa 2  
Energía Activa + 18-19 
Energia Activa - 1A-1B 
Energia Reactiva Indutiva + 1C-1D 
Energia Reactiva Capacitiva - 1E-1F 
Energia Reactiva Indutiva - 20-21 
Energia Reactiva Capacitiva + 22-23 
Tarifa 3  
Energia Activa + 24-25 
Energia Activa - 26-27 
Energia Reactiva Indutiva + 28-29 
Energia Reactiva Capacitiva - 2A-2B 
Energia Reactiva Indutiva - 2C-2D 
Energia Reactiva Capacitiva + 2E-2F 
Parciais  
Energia Activa Parcial + 30-31 
Energia Activa Parcial - 32-33 
Energia Reactiva Indutiva Parcial + 34-35 
Energia Reactiva Capacitiva Parcial - 36-37 
Energia Reactiva Indutiva Parcial - 38-39 
Energia Reactiva Capacitiva Parcial + 3A-3B 
Entradas  
Contador IN1 3C-3D 
Contador IN2 3E-3F 
 

5.4.- Descrição comunicações 

Um ou vários contadores MKD-ITF podem ligar-se a um 
computador ou PLC. Através deste sistema pode 
conseguir-se, além do funcionamento habitual de cada 
um deles, a centralização de dados em apenas um 
ponto de registo.  

 
O MKD-ITF dispõe de uma saída de 
comunicação série tipo RS-485. Ao ligar mais 
de um analisador a um bus de comunicação 
RS-485, é preciso atribuir a cada um deles, 
um endereço de periférico (de 01 a 255), para 
que o master (computador ou PLC) envie os 
endereços das consultas dos diferentes 
registos medidos ou calculados. 
A ligação RS-485 será realizada com  cabo 
de comunicação de par entrançado com 
malha de protecção, mínimo de três fios, com 
uma distância máxima entre o master e o 
último equipamento de 1.200 metros. No bus 
série RS485 podem ligar-se até um máximo 
de 32 equipamentos. 
5.5.- Ligações com conversores de rede 

Descrição de ligações do bus RS485, para 
comunicação através de Conversor 
Inteligente (RS485-RS232), ou através de 
Conversor Ethernet (Transparente / 
Modbus/TCP). 
 
MKD-ITF-RS485-

I2-C2 

M33011 

Conversor 
Inteligente 

M54020 

Conversor 
Ethernet 

M54031 / M54032 

BORNES 
RS485 

BORNES 
RS485 

BORNES 
RS485/RS232 

Terminal 6 A (+) 1 / A A 

Terminal 4 B (-) 2 / B B 

Terminal 5 (GND) 5 / GND S 

 
6.- DISPLAY 

O display do Contador de Energia MKD-ITF 
está dividido em duas áreas de visualização: 
a primeira (na parte superior) mostra o valor 
dos contadores de energia activa e a 
segunda (na parte inferior) mostra a medida 
de energia reactiva indutiva ou capacitiva. 
Nestes contadores visualiza-se a energia 
parcial de cada uma das energias quando 
aparece o indicativo (part) no display.

 

7.- DESCRIÇÃO ÍCONES DO DISPLAY 

 

- L1-L2-L3 mostra que o equipamento dispõe de tensão de medida em cada uma das fases; se numa delas não existir tensão de medida, o 
identificativo correspondente à tal fase desaparece. 

- T1 T2 T3 identificativo apenas disponível no tipo MKD-ITF-RS485-I2-C2; mostra a tarifa que está seleccionada nesse preciso momento, 
independentemente da tarifa visualizada na área superior. 

- O símbolo  indica que a natureza da carga é indutiva; o símbolo  indica que a natureza da carga é capacitiva. 

- O símbolo  indica que o contador se encontra situado no primeiro e quarto quadrante (consumo); o símbolo  indica que o contador se 
encontra no segundo e terceiro quadrante (geração). 

 
8.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Circuito de alimentação :  
 - Bifásica (L1-L2) : 
 - Frequência:  
 - Consumo máximo: 
     Tensão V f-f  <300V 
     Tensão V f-f  ≥300V 
 - Temperatura de serviço: 
 - Humidade (sem condensação): 

Tipo C.A. 
110V–500V  C.A. (através da própria medida) 

45…65 Hz 

 

2W –   3VA 

2W –  20VA 

-20ºC ….+ 60ºC 

5% ..  95% 

Características transistores saída de impulsos: 
- Tipo: Transistor opto-isolado (colector aberto): 

 - Tensão máxima de manobra: 

 - Intensidade máxima de manobra: 

 - Frequência máxima: 

 - Duração impulso:  

Ligações 

 

 NPN 

24  V C.C. 

50 mA 

5 impulsos / segundo 

100 ms 

Terminal 1: saída 1 

Terminal 2: Comum 

Terminal 3: saída 2 

Características entradas (tipo de entrada): Livres de tensão 

Circuito de medição: 
 - Tensão nominal: 

 - Frequência: 

 - Corrente nominal: 

 - Sobrecarga permanente: 

 - Corrente mínima: 
Valor máximo contador de Energia 

 

289V C.A. f-n / 500V C.A. f-f  

45…65 Hz 

40 A 

120 A 

160 mA 
9.999.999 kWh 

Características mecânicas: 
 - Material caixa:  

 - Protecção equipamento montado (frontal ): 

 - Protecção equipamento sem montar (laterais e tampa 
posterior): 

 - Dimensões (mm) / peso (g): 

 - Diâmetro máximo do cabo de passagem (mm): 

 

Plástico V0 Auto-
extinguível  

IP  51 

IP  31 

105x90x73 mm / 410 g 

11 

Classe Precisão: 
 - Energia Activa : 

 - Energia Reactiva : 

 

Classe 1 – 62053-21 

Classe 2 – 62053-22 

Normas:  EN62052-11, EN62053-21, EN62053-23, EN61010-1 
Segurança: Categoria III / EN-61010-1 Protecção ao choque eléctrico por duplo 
isolamento classe II 

 

9.- SERVIÇO TÉCNICO  

Em caso de dúvida de funcionamento ou avaria do equipamento, avisar o serviço técnico de CIRCUTOR, SA.
 
CIRCUTOR S.A. – SERVIÇO PÓS-VENDA     Telefone: +34 937452900 
Vial Sant Jordi, s/n      web: www.circutor.es 
08232 - Viladecavalls (Barcelona)     e-mail: sat@circutor.es 


