
IED102TC

Submedição de 
energia através de 
Transformadores 
de Corrente

Principais características Aplicações
• Medição de grandezas elétricas via 

Transformadores de Corrente (TCs) e 
registro da leitura em intervalos 
parametrizáveis com armazenamento da 
informação (até 30 dias, de acordo com 
a programação de leitura) mesmo 
quando há falta de energia

• Envio de dados utilizando o protocolo 
MQTT (via 3G ou Ethernet) e Modbus 
TCP/IP (via Ethernet)

• Configuração remota de APN, IP do 
servidor, servidores DNS, atualização de 
firmware

• Interface Web local para monitoramento 
e configuração dos parâmetros da 
Remota (APN, IP, DNS)

• Monitoramento e geração de alarmes, 
afundamento de tensão, sobrecorrente, 
sobretensão, perda de fase e erro de 
sequência de fases

• Gestão e monitoramento da rede elétrica local

• Empresas de distribuição de energia

• Rateio de custos. Distribuição por centro de 
custo

• Grandezas medidas:
• Tensão e corrente RMS
• Potência Ativa / Reativa / Aparente
• Fator de potência
• Ângulo de fase (médio e instantâneo)
• Frequência: 45–65 Hz
• Potência ativa fundamental
• Potência ativa harmônica
• Corrente, tensão por harmônica e THD (Total 

Harmonic Distortion)

Visão geral
IED102TC é um equipamento que coleta dados de consumo de energia quando acoplado aos 

Transformadores de Corrente (TC's). Os dados coletados são transmitidos para o servidor MQTT 
por meio da interface 3G ou rede Ethernet.

É ideal para sistemas de telemedição, realizando o monitoramento do consumo de energia a 
partir de qualquer ponto da planta, podendo ser instalado no quadro de distribuição ou até 
diretamente na carga a ser monitorada. Possui capacidade de medir sistemas monofásicos, 
bifásicos ou trifásicos. É capaz de monitorar a qualidade da energia, medindo a intensidade de 
harmônicas na rede até a 32ª ordem.



Especificações técnicas
Físico/Ambiental
• Fonte de energia:
• Entrada: 110–240 VAC, 50/60 Hz
• Consumo máximo de energia: 6 W
• Dimensões (CxLxA): 204x112x29 mm
• Temperatura de operação: -10 a 60 ºC
• Temperatura de armazenamento: -30 a 85 

ºC
• Umidade de operação/armazenamento: Até 

90% não condensado

Interfaces cabeadas
• Duas portas RJ45 fast Ethernet 10/100 

Mbps
• Uma interface para conexão de Neutro (N) e 

até 3 fases (L1, L2 e L3)
• Três interfaces para Transformadores de 

Corrente* (TC - 1, TC - 2 e TC - 3)

Interface UMTS
• 1 slot de SIM card para telefonia móvel 

celular
• Suporta SIM card de diferentes operadoras
• Banda disponível:

• 3G: 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
• 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

• Tamanho do SIM card: mini SIM (2FF)
• Envio / recebimento de SMS
• Acompanha 1 antena 3 dBi

Garantias e certificações
• Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano

• Garantia legal: 90 dias
• Garantia Khomp: 9 meses

• Indústria certificada ISO 9001

* Acessório opcional, a utilização de outro modelo pode 
danificar o produto.

TCs disponibilizados pela Khomp

A nomenclatura dos TCs fornecidos pela Khomp obedece ao  padrão observado a seguir:

Modelo Corrente nominal (A) Tipo de Janela Tamanho da Janela

PowCT-T10 5 a 80 Circular 10 mm
PowCT-T16 5 a 150 Circular 16 mm
PowCT-T24 100 a 250 Circular 24 mm
PowCT-T36 200 a 630 Circular 36 mm

PowCT-0750 100 a 200 Retangular 19,1x19,1 mm
PowCT-1250 300 a 600 Retangular 31,8x31,8 mm
PowCT-2000 600 a 1500 Retangular 50,8x50,8 mm
PowCT-3050 400 a 5000 Retangular 127x76,2 mm

* Para outras configurações de TC, por favor consulte a equipe responsável na Khomp para avaliação.

Prefixo padrão Modelo
(tamanho da janela)

Corrente nominal (A)

Saída nominal|

Todos os TCs possuem saída nominal de 333 mV e acurácia de 0,5%. A tabela a seguir indica 
os modelos de TC padrão disponíveis, juntamente com suas características principais:



Modelo de aplicação
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