
Electrocorder EC-1V, EC-2V, EC132, EC164, EC264
Registador de Tensão - Instruções de utilização

Descrição Geral
Estão disponíveis duas versões do Electrocorder:
A classe “Electrocorder” em que o registador de dados miniaturizado se encontra no
interior de uma caixa em ABS, resistente e compacta, dotada de ficha normal para, de
forma simples e segura, detectar-se a existência de eventuais problemas de tensão em
redes eléctricas particulares ou de distribuição de energia.
A classe “Electrocorder IP65” é fornecido numa caixa à prova de água, com pontas
flexíveis de ligação, de forma a efectuar-se sem dificuldade o registo da tensão em
ambientes industriais. Uma das aplicações típicas do Electrocorder IP65 é a da
monitorização da tensão em circuitos de iluminação pública.
Ambas as versões permitem a verificação económica e expedita da tensão, viabilizando a
análise dos problemas ou a posterior investigação das anomalias detectadas,
eventualmente complementada com a utilização de registadores tradicionais. O
fornecimento do Electrocorder inclui os seguintes quatro componentes:

1. Unidade Electrocorder
O Electrocorder 'Plug-in' é integrado numa caixa dotada de ficha de ligação. Estão
disponíveis 4 fichas padrão: Australia & New Zealand (AS3112, NZ SS 198-1967), UK &
Ireland (BS 1363), EU (CEE 7/16), North America (NEMA 5-15) - para outro modelo de
ficha contacte por favor a Osprey ou o seu distribuidor local. O Electrocorder pode ser
inserido em qualquer tomada eléctrica monofásica para efectuar o registo, em memória
interna, dos níveis de tensão, datas e tempos correspondentes, assim como, através da
aplicação (software) Electrosoft, poder efectuar-se a posterior análise dos dados
recolhidos.

O Electrocorder IP65 é fornecido numa caixa IP65 com pontas flexíveis. O Electrocorder
IP65 pode ser ligado directamente aos condutores ou terminais de um circuito para
efectuar o registo, em memória interna, dos níveis de tensão, datas e tempos
correspondentes, assim como, através da aplicação (software) Electrosoft, efectuar-se a
posterior análise dos dados recolhidos.

A comunicação entre o Electrocorder e um Computador Pessoal (PC) far-se-á através de
um cabo série RS-232.

2. Electrosoft
A aplicação dedicada “Electrosoft” corre em ambiente Microsoft® Windows 9X, NT4.0, 2K
XP, Vista. Esta aplicação permite ao utilizador:-
Definir os parâmetros de registo e identificação da instalação a monitorar.
Transferir para o PC os dados memorizados no Electrocorder.
Visualizar no PC os elementos de identificação da instalação (cliente) e os dados
armazenados, em formato gráfico ou tabular.
Gravar os ficheiros em disco, em formato proprietário (*.ecd) ou no formato *.txt usual.
Imprimir a documentação necessária de envio/devolução.
Imprimir documento de instruções de instalação/reenvio a remeter ao cliente.
Gerir a localização de vários Electrocorders, através da base de dados do Electrosoft.

3. Cabo série RS-232
Utilizado para ligação do Electrocorder ao PC.
Para o Electrocorder 'Plug-in': código de encomenda ECSL01
Para o Electrocorder IP65: código de encomenda ECNM03

4. Caixa reutilizável (apenas para o ‘Electrocorder Plug-in’)
O Electrocorder foi concebido para poder ser remetido ou devolvido pelo correio,
podendo utilizar-se, para o efeito, a caixa de protecção reutilizável (170 x 150 x 100mm,
238g) e código de encomenda ECMC01.

Exigências de instalação do software num Computador Pessoal (PC)
Para correr a aplicação Electrosoft o computador a utilizar deverá ter as seguintes
características mínimas de hardware e software:-
Ser compatível com um PC IBM® de processador equivalente a um 80486.
Ter um disco rígido com cerca de 6 MB de capacidade disponível.
Possuir unidade de diskettes de 1.44MB 3.5”, leitor de CD ou ligação à internet.
A resolução do monitor ser do tipo SVGA 1024 x 768 ou superior.
Ter pelo menos 16 MB de RAM (random access memory).
Um rato.
Sistema operativo da Microsoft® Windows 9X, NT4.0, 2000, XP, Vista, Windows 7.

Execução de cópias de segurança do Electrosoft

Antes de instalar o Electrosoft faça uma cópia de segurança da aplicação, especialmente se
esta estiver em disquetes, utilizando um destes procedimentos:-
O comando Copy no menu File do Windows File Manager.
O comando Copy Disk no menu Disk do Windows File Manager.

Instalação do Electrosoft
Quando correr o programa Setup, este cria automaticamente um directório no disco rígido e
instala aí o Electrosoft.

No Windows 9X, NT4.0, 2000, XP, Vista, Windows 7 o programa Setup criará um atalho
opcional no seu menu Programas (Programs), o qual se encontra no menu Iniciar (Start).

Passo 1: Para instalar o Electrosoft; faça Setup.

Para o Windows 9X, NT4.0, 2000, XP, Vista, Windows 7.
Passo 2: Através do menu Taskbar clique em Start e escolha Run. Aparecerá a caixa

de diálogo do Run.
Step 3: Digite a:\Setup. Clique OK. Siga as instruções que aparecerão no ecrã para

instalar o Electrosoft – será avisado quando se completar a instalação.

Para iniciar
Para parametrizar o Electrocorder, corra o Electrosoft. Ligue o Electrocorder à porta série
do PC utilizando o cabo adequado. No Electrosoft, clique em ‘Configuração Electrocorder’
na caixa de diálogo e introduza os dados referentes ao local a monitorizar. NÃO é
necessário introduzir o Electrocorder na tomada eléctrica para se efectuar esta operação.

O Electrocorder inicia o registo quando detecta tensão e só pára quando a memória fica
cheia ou se reprograma para nova utilização.

Selecção do modo de registo – têm-se duas opções disponíveis:
1. Registo de acordo com a norma EN50160 - o Electrocorder faz 32 amostragens da
tensão por ciclo, em cada segundo, calcula o correspondente valor eficaz e efectua a média
destes valores no fim de cada intervalo de 10 minutos, memorizando o resultado obtido e
os valores máx. e mín. atingidos nesse intervalo de tempo. Neste modo de funcionamento a
unidade memoriza dados durante cerca de 37 dias, tempo de preenchimento total da
memória interna.

2. Registo por fixação de períodos de integração - o Electrocorder pode ser parametrizado
para registar o valor médio dos valores eficazes da tensão (calculados através de 32
amostragens por ciclo), nos intervalos de tempo seleccionados, desde 1 (um) segundo a 15
(quinze) minutos, registando também o valor máximo e mínimo de cada período. Por
exemplo, uma unidade programada para registar a cada 1 (um) segundo efectuará registos
durante aproximadamente 1 ½ hora. Programada para cada 16 segundos registará durante
aproximadamente 1 dia. Para cada 15 (quinze) minutos efectuará registos durante cerca de
56 dias.

Quando toda a informação pretendida tiver sido introduzida, esta será transferida para o
Electrocorder através do botão ‘Escrever’. O Electrocorder estará então pronto para iniciar
a monitorização, logo que seja introduzido numa tomada com tensão.

Quando o Electrocorder tiver esgotado o período de monitorização, acender-se-á uma luz
verde no aparelho. Para descarregar os dados ligue o Electrocorder à porta série do PC e
clique no botão ‘Ler dados’. Os dados registados podem então ser visualizados e
analisados, guardados no disco duro do PC e impressos.

Este documento é complementado pelo ficheiro ‘Ajuda’ do Electrosoft, o qual contém a
explanação detalhada (ainda só em Inglês) de todas as funções e outra informação
pertinente, aconselha-se a que o leia antes de utilizar o produto. Para esclarecimento de
qualquer dúvida contacte por favor o seu fornecedor autorizado.

Características e benefícios comuns aos modelos IP65 e Plug-in (com ficha)
Características Benefícios
Unidade pequena e leve. Fácil de instalar
Integração fácil no Windows. Pode ser utilizado por pessoal não

técnico
Electrosoft contém base de dados
interna.

Permite a gestão efectiva dos
Electrocorders.

Verdadeiro valor eficaz (true RMS) da
tensão.

Compatível com a EN50160:1994.

Pode ser imediatamente instalado ou
remetido ao cliente.

Actuação rápida após queixa de
eventuais anomalias.

Características e benefícios adicionais dos modelos com ficha “Plug-in”
Características Benefícios
Unidade pequena e leve. Pode ser enviada por correio normal.
Sem pontas de ligação ou outras
formas de aperto ou fixação.

Pode ser inserido numa tomada
normal de alimentação.

Fácil impressão de lembretes. Aviso de altura de devolução.
Impressão de documento de
envio/devolução

Desnecessária a elaboração de
outros documentos adicionais.

Impressão de instruções de uso,
costumizadas pelo utilizador.

Desnecessária a elaboração de
outros documentos para o efeito.

Disponível uma caixa de protecção
reutilizável para envio por correio.

Pode rapidamente ser enviado para
os locais a monitorar.

Características e Benefícios adicionais do modelo IP65
Características Benefícios
Facilidade de emissão de avisos de
recolha.

Aviso ao departamento/entidade da
altura de recolha do aparelho.

Cabos flexíveis com pontas tipo
crocodilo.

Fácil ligação aos circuitos.

Unidade pequena e leve. Fácil instalação.



Electrocorder modelo ‘Plug-in’ com ficha, exemplo de uso

Passo 1: O cliente queixa-se de problemas de alimentação ao
seu distribuidor de energia, p. ex. índices de iluminação fracos.

Passo 2: Ligue o Electrocorder ao PC e programe-o
utilizando a aplicação Electrosoft fornecida e
previamente instalada no Windows. Esta operação
demora apenas alguns minutos e pode ser
executada por pessoal não técnico. O Electrosoft
actualiza automaticamente a sua base de dados
interna com os detalhes do Electrocorder.

Paso 3: Se necessário imprima o documento de envio/devolução
e as instruções de utilização que queira incluir.

Passo 4: O Electrocorder foi concebido para poder
ser remetido por correio normal, em caixa apropriada
e reutilizável, ou, entregue em mão própria por
portador.

Passo 5: Para monitorizar a tensão basta que insira o
Electrocorder numa tomada qualquer disponível, o que pode ser
feito por qualquer pessoa. Uma luz vermelha piscará então,
indicando que a unidade iniciou o registo dos dados sem
problemas.

Passo 6: O cliente saberá quando se esgotou o
período máximo de registo – a luz vermelha é
substituída por uma luz verde. A entidade gestora
poderá também sabê-lo através da informação
contida na própria base de dados do Electrosoft.

Passo 7: Pela informação existente na base de dados do
Electrosoft imprima, se necessário, o aviso de desinstalação e
devolução da unidade respectiva.

Passo 8: Quando se esgota o período de
monitorização o registador deverá ser retirado da
tomada e devolvido à procedência.

Passo 9: Ligue o Electrocorder ao PC para transferir
e analisar os dados. Imprima o relatório para
apreciação, decidindo se necessita de efectuar
outras medições e análises.

IP65 exemplo de uso

Passo 1: Tem-se notícia de um problema de tensão num local
remoto, p.ex. num circuito de iluminação pública.

Passo 2: Ligue o Electrocorder ao PC e programe-o
através da aplicação Electrosoft fornecida e
previamente instalada no Windows. Esta operação
demora apenas alguns minutos e pode ser executada
por pessoal não técnico. O Electrosoft actualiza
automaticamente a sua base de dados interna com os
detalhes do Electrocorder.

Passo 3: O Electrocorder IP65 é enviado para o local e ligado ao
circuito. A luz vermelha acende e pisca, para indicar o inicio da
monitorização.

Passo 4: Quando o Electrocorder terminar de registar, a luz
vermelha será substituída por uma verde. O centro de controlo
saberá que o período de monitorização terminou pela informação
contida na base de dados gerida pelo Electrosoft.

Passo 5: Pela informação existente na base de dados do Electrosoft
imprima, se necessário, o aviso de desinstalação e devolução da
unidade respectiva.

Passo 6: Quando se completou o período de registo o Electrocorder
IP65 deve ser recolhido e reenviado para o respectivo centro de
controlo.

Passo 7: Ligue o Electrocorder ao PC para transferir e
analisar os dados. Imprima os relatórios de apreciação,
decidindo se necessita de efectuar outras medições e
análises.

Especificações Técnicas
Precisão das medições ±1% da leitura (entre 70 - 260 Vac)
Frequência de amostragem 1600Hz (50Hz) 1920Hz (60Hz)
Capacidade de Memória 16,000 valores de tensão (32kB)
Tipo de Memória SEEPROM não volátil
Resistência da Memória 100,000 - 1,000,000 ciclos de leitura/escrita
Precisão do relógio interno Superior a 0.001%
Resolução/intervalos de registo 1 segundo - 15 minutos
Duração Bateria (quando ligado) Ilimitada – utilização da tensão da rede
Duração Bateria (9V Alkalina) 9.000 horas (1 ano)
Tipo de interface Cabo série RS-232
Programa Electrosoft Windows compatível (9X, NT4.0, 2K, XP, Vista,

Windows 7).
Temperatura de operação 0 ºC a +40 ºC
Peso 300 g
Dimensões do modelo 'Plug-in' 100 x 85 x 65 mm
Dimensões do modelo IP65 120mm x 80mm x 60mm
Registador Standard EN50160:1994 (CAT II, 300V)

Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Calibração
Cada unidade é calibrada individualmente durante o seu ensaio.

Duração da bateria (quando ligado a um circuito)
Sem limite – é utilizada a energia do ponto de medição (bateria como reserva).
Duração da Bateria (enquanto desligado)
A bateria Alcalina de 9V durará pelo menos 9.000 horas (1 ano),

Precaução
Este tipo de pilhas pode apresentar risco de incêndio ou de queimadela química se mal
manuseada. Não a tente recarregar, desmontar, aquecer acima dos 100°C ou incinerar. Substitua
por uma de 9V de Lithium ou Alkalina IEC Tipo 6-F22 (PP3, MN1604). O uso de outro tipo de
pilha pode apresentar risco de incêndio ou de explosão. Desfaça-se prontamente das baterias
usadas. Verifique se existem sinais de fuga de electrólito. Se ocorrer uma fuga, o PCB deve ser
limpo de modo adequado, por pessoa competente (treinada). Mantenha as baterias fora do
alcance de crianças.

Manutenção
Verifique regularmente se a caixa do Electrocorder apresenta sinais de danos (rachas, partes
quebradas ou soltas) ou de humidade. Se a unidade estiver danificada nunca a utilize, devendo-
a remeter ao fornecedor autorizado para reparação. Este aparelho não deve ser utilizado para
outro propósito não recomendado pelo fabricante. A unidade nunca deverá ser submergida em
qualquer líquido.

Limpeza
Limpe a parte exterior da caixa com um pano de algodão humedecido com álcool etílico (IPA -
Isopropyl Alcohol).

Garantia
Todos os produtos Acksen (Osprey) são garantidos no mínimo por 1 um ano, para defeitos de
fabrico e falha de componentes. Os circuitos internos apenas devem ser reparados por pessoal
experiente e autorizado pelo fabricante. Após avaria ou mau funcionamento e por questões de
segurança, o instrumento não deverá ser novamente utilizado em nenhumas circunstâncias.
Contacte o fabricante adiante identificado ou o seu fornecedor autorizado.
Nota: Qualquer reparação ou intervenção não autorizada invalidará automaticamente a garantia.

Reparação e peças sobresselentes

Acksen Ltd
28 Station Road
Whiteabbey
Newtownabbey
Co. Antrim BT37 0AW
United Kingdom

Devolução de produto para reparação
A devolução do produto ao fabricante, para reparação, deve ser feita com todas as despesas de
envio pagas e correctamente endereçado. A copia da factura e da guia de remessa deve ser
remetida simultaneamente, por correio aéreo, para efeitos alfandegários (excepto CEE). O custo
de reparação e outras despesas estimadas serão submetidas ao expedidor, se tal tiver sido
solicitado, antes de se iniciar a reparação. Document Name: EC-1V-UI-Pt.PDF

Tel: +44 (0)870 225 1790
Fax: +44 (0)870 225 1791

Web: www.electrocorder.com
Email: sales@electrocorder.com


