Aspectos do mercado de
qualidade e eficiência
energética em redes elétricas de
baixa tensão
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“A melhor energia , menos poluente e mais barata, é a que foi não desperdiçada.”

A eletricidade é
classificada como
um produto.

Existe apenas por um
instante em um
determinado ponto
de entrega e surge no
mesmo momento em
que está sendo
usado.

Sua qualidade
depende dos
elementos que
participam da sua
produção, e da forma
como está sendo
usada.

A qualidade deste
produto é
fundamental para o
usuário e para o
“produtor” que visa
sempre custos
menores de
produção com
qualidade superior.

Qualidade de
fornecimento de
energia elétrica é
uma função de sua
compatibilidade
enquanto fonte de
energia, com o
equipamento
elétrico.

Esta qualidade
pode ser dividida,
de uma forma
macro, em duas:

1) Continuidade do
fornecimento, ou
ausência de
interrupção.

2) Nível de Tensão:
Grau em que a
tensão é mantida
dentro de uma
determinada faixa
especificada.

Alguns disturbios comuns na rede elétrica

O conceito de eficiência energética está ligado à minimização de
perdas na conversão de energia primária em energia útil. As perdas
ocorrem para qualquer tipo de energia, seja térmica, mecânica ou
elétrica.

Economizar 1KW custa pelo menos 4 vezes menos que gerar este 1KW

(Conservação de Energia de Instalações e Equipamentos, Itajuba: Editora EFEI, 2001)

Conservar energia elétrica também tem a ver
com a necessidade de um mundo sustentável,
a redução do custo do processo de fabricação
e a eficiência no uso desta energia.

Existem inúmeras maneiras de se reduzir o
desperdício de energia elétrica.

Uma destas maneiras é cuidar da qualidade
da energia elétrica na sua rede.

Maior rendimento
Elevado fator de potência (relação W / VA)
Baixa distorção harmônica (forma de onda de
corrente e tensão senoidais)
Menor perda por efeito Joule
Maior vida útil de equipamentos
Menor custo de energia elétrica (chamada
conta de luz)

Qualidade/Eficiência é manter a rede
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Onda Deformada

0

Carga não linear –automação/computadores/eletrodomesticos/controles.
Exceto o chuveiro elétrico, tudo ligado na rede será carga não linear

CARGA LINEAR

CARGA NÃO LINEAR

Gera
harmônicos

O maior gerador de perdas
atualmente são as
HARMÔNICAS
Por que?
Não são de fácil detecção

Não estão previstas na maioria das instalações
Aumentam de intensidade continuamente devido a implantação de novos
processos e tecnologias
Degeneram o sistema , postergando análises e detecções
Conhecimento do cliente na solução do problema x convivência (processo não é
interrompido constantemente ,mas tem perdas quantificadas no custo)

DEFINIÇÃO
DE HARMÔNICAS

Deformação de uma senóide fundamental, por meio de outras

senóides com freqüência e amplitude diferentes e divididas em
ordens: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª etc.

Sinal senoidal

Sinal com harmônicas

EFEITOS & VÍTIMAS DAS
HARMÔNICAS
EFEITO

VÍTIMA (EXEMPLO)

AQUECIMENTOS
EXCESSIVOS


CONDUTORES FASES

CONDUTORES
NEUTROS

MOTORES

TRANSFORMADORES

GERADORES

(aumento do valor eficaz,
efeito pelicular e
correntes parasitas)

DISPARO DE
PROTEÇÕES CONTRA
SOBRECORRENTES
(valor de pico)


DISJUNTORES

FUSÍVEIS

DRs

Harmônicos em Transformadores
Vida Útil de um Transformador em Função da
Distorção Harmônica de Corrente
Tempo de Vida Útil (horas)
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EFEITOS & VÍTIMAS DAS HARMÔNICAS
EFEITO

VÍTIMA (EXEMPLO)

VIBRAÇÕES & RUÍDOS


QUADROS

TRANSFORMADORES

MOTORES

INTERFERÊNCIAS
ELETROMAGNÉTICAS


REDES TELEFÔNICAS

REDES DE DADOS

ACHATAMENTO DA
TENSÃO


FONTES DE
ALIMENTAÇÃO

CONVERSORES DE
FREQUÊNCIA

PERDAS POR EFEITO PELICULAR
Em freqüências elevadas a parte central do condutor
praticamente não conduz nenhuma corrente.Harmônicos
são altas frequências sempre
Baixa Freqüência
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Alta Freqüência
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PERDAS POR EFEITO PELICULAR
O estudo mostra que a resistência de um fio aumenta com a freqüência. Portanto, se existe a
presença de harmônicas, há aumento de resistência, e, conseqüentemente, há um aumento
das perdas, ocasionando um maior consumo de energia elétrica. O estudo considera os
efeitos típicos de harmônicas de conversores de 6, 12 e 24 pulsos, além de uma composição
de 3ª, 5ª e 7ª harmônicas que resultam em um THD de 23,3%. O resultado apresenta
situações em que aos cabos deve ser aplicado um fator de De-rating de 92%, ou seja, deve-se
reduzir a capacidade de condução em 92%.

EFEITOS & VÍTIMAS DAS HARMÔNICAS
EFEITO
TENSÃO ENTRE NEUTRO
E TERRA

EFEITO
REDUÇÃO DO FATOR DE
POTÊNCIA

EFEITO
AUMENTO DA QUEDA DE
TENSÃO

VÍTIMA (EXEMPLO)
 EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
 ALIMENTADORES 3F+N

VÍTIMA (EXEMPLO)

INSTALAÇÃO COMO
UM TODO

BOLSO DO
CONSUMIDOR

VÍTIMA (EXEMPLO)

INSTALAÇÃO COMO
UM TODO

Para visualizar melhor o que é o fator de potência, imagine a espuma
em um copo de chope. A espuma não é "consumida", embora você pague por ela. Se tiver
muita espuma você sai perdendo. O melhor seria se o seu copo só tivesse o líquido
(cerveja). No caso do sistema elétrico, a "espuma" é a energia que não produz trabalho,
mas que produz perdas. O fator de potência mede a quantidade de "espuma" existente no
sistema. O melhor seria que ela não existisse. É importante ressaltar que o fator de
potência foi definido para sistemas elétricos com formas de onda senoidais. Por definição, o
fator de potência é um número adimensional entre 0 e 1. A ANEEL recomenda que o FP
seja mantido o mais próximo possível de 1, mas permite um valor mínimo de 0,92. Se o FP
estiver abaixo do mínimo, a conta sofre um reajuste em reais com base na Resolução
ANEEL 456/2000.
Um baixo fator de potência indica que a energia está sendo mal aproveitada. Nesse caso,
podem ocorrer as seguintes situações:

Energia reativa

Energia ativa

1.Aumento das perdas elétricas internas da instalação.
2.Queda de tensão na instalação.
3.Redução do aproveitamento da capacidade de energia instalada.
4.Condutores aquecidos.
5.Poluição do sistema elétrico (harmônicos).

Harmônicos e fator de potência são a mesma coisa em uma instalação com
cargas não lineares, ou seja, quase tudo hoje e tudo no futuro próximo.

Fator de potência
VARIAÇÃO DA POTÊNCIA DO TRAFO EM FUNÇÃO DO FATOR DE
POTÊNCIA
Potência útil Absorvida KW

Fator de Potência

Potência do Trafo

0,50

2000

0,80

1250

1,00

1000

1000

Fator de potência próximo de
1, ou seja, tudo o que circula
na rede vira trabalho

Quanto menor o fator de potência , maior será a
capacidade ou a folga do transformador

VARIAÇÃO DA SEÇÃO DO CABO EM FUNÇÃO DO FATOR DE
POTÊNCIA

Limites de alguns países

SeçãoRelativa

Fator dePotência

1,00

1,00

ESPANHA

0,92

1,23

0,90

CORÉIA

0,93

1,56

0,80

FRANÇA

0,93

2,04

0,70

PORTUGAL

0,93

2,78

0,60

BÉLGICA

0,95

4,00

0,50

ARGENTINA

0,95

6,25

0,40

ALEMANHA

0,96

11,10

0,30

SUIÇA

0,96

Quanto menor o fator de potência , maior será a
secção do condutor

FATOR DE POTÊNCIA

Filtro Ativo de Potência –Filteron
A melhor solução para eficiência e qualidade em redes
elétricas com harmônicos e carga não lineares
Estágio 1: Medição da corrente harmônica gerada pela carga.
Estágio 2: Injeção de correntes harmônicas de fase oposta em relação a
Estágio 3: A corrente harmônica gerada pela carga é cancelada.

carga.

Injeção de corrente para efetuar a correção

2

Forma de onda de Ie
Corrente deformada pela carga

Corrente limpa entregue a instalação

1

3
FILTERON

Forma de onda de Is

Forma de onda de Ih

ASPECTOS MECÂNICOS FILTERON até
400amperes em 690volts.

ESTRUTURA

Chassi IP00 ou IP20 para montagem em coluna

Dimensional de 742mm X 1560mm para 200 e 300amps
COR
RAL9001

Casos Práticos:Masa Decor:Automação Total
Total de THD da corrente corrigida e redução
da corrente total RMS

Conteúdo THD de
corrente sem filtro com a
corrente total

Casos Práticos: Condominio Conde de Prates

9 elevadores variando torque e
velocidade
Um filtro ativo de 50amperes para cada
Melhora total da instalação do condominio

Sem o filtro

Sem o filtro

Fator de potência corrigido no filtro 3

Com o filtro ativado



Casos práticos na Europa
Caso 1 – Aplicação de filtro
ativo em Industrial Extruder
Line
Ganho de 70 Mil
dólares por ano
Pay Back – 1 ano

• Problemas técnicos desapareceram.
• Cos Fi – de 0.84 para 0,92
• Economia de energia de 10 a 15%

 Conceito

de Audit
 Medições, análises
de dados coletados
 Dados de projeto,
expansões
 Relatórios
internos/externos de
power specialists

FORÇAS











Customização
Expertise
Velocidade de resposta
14 anos no mercado
Produto exclusivo na América Latina (filtro ativo)
Fabricante de nobreaks corporativos até
625kva(grande porte).
Entendimento das necessidades deste mercado
Venda de solução associada a produtos
Programas de serviços flexiveis.









Bancos de correção – RTA ok
Filtros passivos – RTA ok
Painéis montados – RTA ok
Chave estatica automática – RTA ok
Nobreaks corporativos e customizados - ok
Soluções para redução do consumo em circuitos de
iluminação e processos usando motores.Linha Lightsaver
Soluções para compensação de tensão para qualquer tipo
de carga.Linha Lightsaver

BANCOS
FIXOS, AUTOMÁTICOS E PROGRAMÁVEIS/FILTROS
PASSIVOS,ETC.

PARA QUADROS ELÉTRICOS
REVENDAS
INSTALADORAS
PROJETOS PRÓPRIOS

PARA GERADORES :
USCAS
AUTOMAÇÃO PREDIAL
RETROFIT EM GERADORES
INSTALADORES
ENGENHARIAS

 Mercado

potencial – iluminação
 Economia independente de luz natural
 Aumento da vida útil das lâmpadas e reatores
 Leve e de fácil instalação/programação.
 Payback/Responsabilidade sócioambiental/programas de redução de consumo
e eficiência energética
 Aplicado em instalações existentes e projetos

Economia x Payback
Rendimento: a quantidade de energia que o nobreak gasta para funcionar ou seu consumo próprio.
Exemplo: um rendimento de 95% significa um gasto de 5%. Se a carga for 10kVA o nobreak consome da
rede 11kVA, ou seja, consome 1kVA a mais.
Rendimento alto significa economia de energia a custear um novo equipamento.
Cada transformador externo gera de 3 a 5% de perdas por funcionamento

Nobreak 06 pulsos com baixo rendimento

100kVA/80kW
NB velho com 85% de rendimento.
Custo do kWh = R$ 0,35 c/impostos
Horas em 01 ano = 8.760horas
15% de perdas = 12kW
Custo será = 12 x 8.760 x 0,35
Despesa será R$ 36.792,00 para
funcionar 01 ano

100kVA/80kW
NoBreak com 94% de rendimento.
Custo do kWh = R$ 0,35 c/impostos
Horas em 01 ano = 8.760horas
6% de perdas = 4,8kW
Custo será= 4,8 x 8.760 x 0,35
Despesa será R$ 14716,00 para
funcionar 01 ano

CONCLUSÃO: O nobreak RTA economizou quase R$ 22 mil reais só em energia
Payback em 03 anos sem contar garantia, baterias novas, tamanho, refrigeração e etc.

Outros produtos da RTA

-Linha Sun BR true online mono/trifásica de 1 até 625 kVA.
Versões singelas/hot standby ou paralelismo redundante de até 6
unidades
-Inversores para aplicação industrial
-Retificadores com filtro ativo interno para THD menor que 5% de
corrente e menor que 2% de tensão.
-Gerenciamento do ambiente via TCP/ip - RJ45 com sensoreamento
de humidade, água, fumaça, abertura de portas.
-Gerenciamento inteligente das baterias, com medição individual da
tensão de cada bloco, corrente e temperatura

-Baterias seladas estacionárias válvula reguladas, sem emissão de
gases ou vazamentos.

Economizando com nobreaks de
alto rendimento!

Economia total é=
15% da correção do fator de potência +
10% do rendimento +
Cerca de 15% por economia do ar condicionado não utilizado.

PODEMOS ECONOMIZAR OU RACIONALIZAR MAIS DE 40% DA
ENERGIA CONSUMIDA

CONTATO

TELEFONE: (11) 2171-3244
E-mail: rta@rta.com.br
SITE: www.rta.com.br

