KRIWAN

RELÉS DE PROTEÇÃO
PARA BOMBAS
Soluções inteligentes para o gerenciamento de águas e de efluentes

KRIWAN INDUSTRIE-ELEKTRONIK

GAMA DE PRODUTOS
KRIWAN

SOLUÇÕES PARA A
PROTEÇÃO DE
MÁQUINAS

Quer você procure sistemas de proteção de motores, sensores
eólicos, relés de proteção voltimétrica ou reguladores de nível
de óleo; na KRIWAN você encontra a solução perfeita para
praticamente todos os problemas.

MADE IN GERMANY
Todos os produtos, desde sensores aos sistemas eletrônicos
de proteção e de monitoramento, são desenvolvidos, testados e
produzidos inteiramente nas instalações de Forchtenberg.

A KRIWAN fornece há mais de 50 anos sistemas de proteção para as
mais variadas máquinas e instalações, em particular para máquinas
de fluidos, tais como bombas e compressores.
Nossos produtos protegem as máquinas contra falhas operacionais e sobrecargas.
Simultaneamente, os sistemas inovadores oferecem informações sobre os dados
operacionais. O aplicativo desenvolvido pela KRIWAN permite o diagnóstico rápido
e objetivo no local, de falhas e do status do equipamento. Através da integração no
sistema de controle da instalação, é possível o monitoramento contínuo do status
da mesma.

RELÉS DE
PROTEÇÃO

Com nossos vastos conhecimentos técnicos e elevados padrões de qualidade,
ajudamos nossos clientes a operar suas máquinas e instalações de forma segura
e confiável.
É por isso que somos líderes mundiais na fabricação de sistemas eletrônicos
e de sensores para compressores de agentes refrigerantes, motores elétricos
e de tecnologia de medição meteorológica, entre outros.

COLABORADORES
EM TODO
O MUNDO

Aprox.

200

GATEWAYS

CENTRO DE TESTES

LOCAIS
Alemanha

// 1968

França

// 1999

Áustria

// 2001

China

// 2005

América

// 2006

Itália

// 2012

Brasil

// 2016

O Centro de Testes KRIWAN faz
parte do grupo empresarial. Testes,
certificações e qualificações no campo
da compatibilidade eletromagnética
e a simulação ambiental, são parte
importante do portfólio dos serviços
oferecidos.

SENSORES DE
TEMPERATURA

SENSORES
DE NÍVEL

REGULADORES
DE NÍVEL DE ÓLEO
SENSORES
DE PRESSÃO
DIFERENCIAL

SENSORES
EÓLICOS

SENSORES DE
FLUXO DE AR

RELÉS DE PROTEÇÃO
PARA BOMBAS
O portfólio de proteção de bombas KRIWAN cobre todo o espectro
de requisitos de proteção e monitoramento para todas as bombas
e sistemas de bombas, nas mais variadas aplicações: Desde a
solução Basic simples até à solução Premium multifuncional.

SOLUÇÕES
SOB MEDIDA
Os relés de proteção KRIWAN oferecem funções
abrangentes que estão adaptadas aos diversos
requisitos e exigências de seus sistemas de
bombas.

PARAMETRIZAÇÃO
As entradas e saídas podem ser configuradas de
forma flexível para os sistemas específicos do cliente,
através da porta de diagnóstico (DP) e do aplicativo
INTspector.

DIAGNÓSTICO
Todos os dados operacionais e eventos, tais como
avisos, erros ou mensagens, são armazenados em
uma memória interna e podem ser lidos através da
porta de diagnóstico (DP) e do aplicativo INTspector.

INT69® PYF
Diagnose

INT69® YF
Diagnose

INT69® YF
Diagnose

INT69® F
Diagnose

INT69® EXF2
Diagnose

PREMIUM

EXTENDED

STANDARD

BASIC

BASIC EX

PTC, Pt100, Pt1000, bimetal

PTC, Pt100, Pt1000, bimetal

PTC, Pt100, Pt1000, bimetal

PTC, Pt100, Pt1000, bimetal

Temperatura 1

PTC, Pt100, Pt1000

PTC, Pt100, Pt1000

PTC, Pt100, Pt1000

PTC, Pt100, Pt1000, bimetal

Temperatura 2

PTC, Pt100, Pt1000

PTC, Pt100, Pt1000

PTC, Pt100, Pt1000

Vazamento 1

Medição de condutância

Medição de condutância,
entrada de comutação

Medição de condutância,
entrada de comutação

Vazamento 2

Entrada de comutação

Medição de condutância,
entrada de comutação

Medição de condutância,
entrada de comutação

0/4 – 20 mA

0/4 – 20 mA

Sequência de fases, falha de fase,
assimetria de fase, sobretensão
e subtensão, detecção de
funcionamento

Sequência de fases, falha de fase,
assimetria de fase, sobretensão
e subtensão, detecção de
funcionamento

Fase-Fase:
3 CA 20 – 100 Hz, 100 – 690 V

Temperatura do motor

Entrada analógica
Monitoramento de fases 

Faixa de medição

PTC
Bimetal

Medição de condutância

Medição de condutância

Sequência de fases, falha de fase,
assimetria de fase, sobretensão
e subtensão, detecção de
funcionamento

Detecção de funcionamento

Detecção de funcionamento

Fase-Fase:
3 CA 50 / 60 Hz, 100 – 690 V

Fase-Fase:
3 CA 50 / 60 Hz, 100 – 690 V

Neutro - Fase:
CA 20 – 100 Hz, 60 – 277 V
Fase-Fase:
CA 20 – 100 Hz, 60 – 480 V

Neutro - Fase:
CA 20 – 100 Hz, 60 – 277 V
Fase-Fase:
CA 20 – 100 Hz, 60 – 480 V

Alarme

Temperatura

Temperatura

Vazamento

Vazamento

RELÉS
A reativação automática ou a desativação bloqueada
dos relés, pode ser parametrizada.

Monitoramento de corrente

CÓDIGO DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE

Medição da potência

Os LEDs incorporados sinalizam o status atual do
relé de proteção. O status atual pode ser identificado
pelo número de pulsos intermitentes.

Relé 1

Alarme

Alarme

CARCAÇA EXTERNA

Relé 2

Advertência

Advertência

Porta de diagnóstico (DP)
Modbus RTU (RS485)

Porta de diagnóstico (DP)

Porta de diagnóstico (DP)

Porta de diagnóstico (DP)

Porta de diagnóstico (DP)

45 mm

45 mm

45 mm

22,5 mm

22,5 mm

Reset da rede / Reset externo

Reset da rede

Reset da rede

Botão Reset / Reset externo /
Reset da rede

Botão Reset / Reset externo /
Reset da rede

Carcaça com bornes de encaixe removíveis,
possibilidade de encaixe em trilho padrão DIN de 35
mm. O número de série e de artigo está localizado
na frente do aparelho.

Interfaces
Largura da carcaça

Transformador de
corrente INT185
Potência aparente,
ativa e reativa, cos ϕ

CÓDIGO DE ACORDO COM DIN SPEC
91406

Função Reset

Link para todos os documentos e identificação
inequívoca do aparelho na frente do aparelho.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

NÚMERO DE ARTIGO

NÚMERO DE ARTIGO

NÚMERO DE ARTIGO

NÚMERO DE ARTIGO

NÚMERO DE ARTIGO

CA 50 / 60 Hz 100 – 240 V

22 A 721 P081

22 A 701 P081

22 A 700 P081

22 A 712 P081

22 A 713 P081

CA / CC 50 / 60 Hz 24 V

20 A 721 P081

20 A 701 P081

20 A 700 P081

20 A 712 P081

20 A 713 P081

HOMOLOGAÇÕES
UL

PROTEÇÃO EFETIVA
E REGISTRO DE DADOS
Os relés de proteção KRIWAN são uma solução confiável e intuitiva para a proteção e o monitoramento
de bombas, sistemas de bombas e misturadores submersíveis no gerenciamento de águas e de efluentes. Uma memória interna registra os valores medidos e os dados operacionais da bomba. Esses podem
ser consultados localmente, a qualquer momento, através de uma interface digital com o aplicativo
INTspector, ou em todo o mundo através da integração no sistema de controle da instalação. As
entradas e saídas do relé de proteção podem ser parametrizadas individualmente para cada aplicação.

INT69® PYF Diagnose
PREMIUM

INT69® YF Diagnose
EXTENDED + STANDARD

INT69® F Diagnose
BASIC

INT69® EXF2 Diagnose
BASIC EX

O relé de proteção PREMIUM conecta a bomba com a função
de proteção e o mundo digital. A interface Modbus integrada
permite uma ligação em rede simplificada.

Os relés de proteção são compatíveis com uma
variedade de entradas de sensores para o monitoramento
de temperaturas, vazamentos, vibrações e tensão.

O relé de proteção BASIC da KRIWAN, de estrutura
mais estreita, para o monitoramento de temperaturas
e vazamentos.

O relé de proteção monitora temperaturas, vazamentos,
vibrações, tensão e corrente elétrica. A medição de potência
é compatível com a operação de conversores de frequência.
A segurança operacional necessária é assegurada por relés
com função de alarme e de advertência.

O INT69® YF Diagnose EXTENDED distingue-se da versão
STANDARD através de uma entrada adicional para a medição
de vibrações e por um relé de advertência. Como em todos os
relés de proteção KRIWAN, este dispõe na parte dianteira de
um código Datamatrix para a documentação do produto.

Um botão Reset e uma entrada externa de Reset estão
disponíveis para uma desativação bloqueada dos dois relés. A
função de detecção de funcionamento permite o monitoramento
das horas de serviço e dos ciclos de comutação na memória
interna. Também é possível o monitoramento de um intervalo
de serviço.

O INT69® EXF2 Diagnose com desativação bloqueada e
homologação ATEX para o monitoramento da temperatura
do motor, utilizando-se PTC e/ou bimetal em bombas que
operam em ambientes potencialmente explosivos, do tipo
de ignição »invólucro antideflagrante« Ex d.
O relé de proteção foi homologado por PTB. Outras funções
como o monitoramento de fugas, detecção de funcionamento,
memória interna, botão Reset e uma entrada externa de Reset
estão disponíveis, tal como no modelo INT69® F Diagnose BASIC.

TRANSFORMADOR DE
CORRENTE INT®185
Para a medição de corrente
e para a determinação da
potência e cosφ, é
necessário um transformador de corrente (TC).
NÚMEROS DE ARTIGO

NÚMEROS DE ARTIGO

Tensão de alimentação
CA 50 / 60 Hz 100 – 240 V
22 A 721 P081

Faixa de medição
CA 50 / 60 Hz, 3 – 100 A
02 D 186

Tensão de alimentação
CA / CC 50 / 60 Hz 24 V
20 A 721 P081

Faixa de medição
CA 20 – 100 Hz, 5 – 100 A
02 D 187
Faixa de medição
CA 20 – 100 Hz, 5 – 250 A
02 D 188

INT69® YF Diagnose
Tensão de alimentação
CA 50 / 60 Hz 100 – 240 V
Tensão de alimentação
CA / CC 50 / 60 Hz 24 V

Disponível a partir de 2022

EXTENDED

STANDARD

NÚMEROS DE ARTIGO

NÚMEROS DE ARTIGO

NÚMEROS DE ARTIGO

NÚMEROS DE ARTIGO

22 A 701 P081

22 A 700 P081

Tensão de alimentação CA 50 / 60 Hz 100 – 240 V
22 A 712 P081

Tensão de alimentação CA 50 / 60 Hz 100 – 240 V
22 A 713 P081

20 A 701 P081

20 A 700 P081

Tensão de alimentação CA / CC 50 / 60 Hz 24 V
20 A 712 P081

Tensão de alimentação CA / CC 50 / 60 Hz 24 V
20 A 713 P081

DIAGNÓSTICO
NO LOCAL
O aplicativo KRIWAN NTspector permite o diagnóstico
rápido e objetivo de falhas e do status do equipamento.
O relé de proteção KRIWAN é conectado com o aplicativo
através de um Gateway, permitindo o acesso a todos
os dados operacionais importantes.

RELÉ DE PROTEÇÃO
KRIWAN

DIAGNÓSTICO
NO LOCAL

O relé de proteção KRIWAN coleta e salva os dados operacionais da sua
bomba. Pode consultar esses dados com o aplicativo INTspector em seu
tablet, smartphone ou laptop.

GATEWAY
Para poder acessar os dados do relé de proteção KRIWAN com o aplicativo
INTspector, você necessita de um Gateway (bluetooth ou USB).

INT®600 DB
Gateway
BLUETOOTH

INT®600 DU Gateway
USB

NÚMERO DE ARTIGO

NÚMERO DE ARTIGO

02 S377 S021

02 S365 S21

incompatível com dispositivos Apple

CONECTAR COM O
APLICATIVO INTspector®
O aplicativo INTspector permite a visualização de dados operacionais e apoia o usuário nos trabalhos de manutenção e de serviço.
Além disso, o aplicativo é usado para o comissionamento e a
parametrização do relé de proteção.

MENU PRINCIPAL

PARAMETRIZAÇÃO

DIAGNÓSTICO

Menu intuitivo para o
comissionamento,
monitoramento do status,
análise de falhas e
trabalhos de serviço.

No modo de parametrização,
você pode ajustar o relé de
proteção otimizando sua
aplicação. Para isso, tem à
sua disposição funções como
o monitoramento da temperatura do motor, vazamentos,
monitoramento das fases, etc.

A função “Dados de diagnóstico” oferece uma visão geral
do funcionamento da sua bomba. Em uma memória interna
são registrados eventos, tempos de operação, ciclos de
comutação e valores de medição atuais, permitindo uma
análise detalhada no local. Com a ajuda de diagnósticos ao
vivo, todos os dados dos sensores podem ser rastreados
em tempo real e registrados durante um longo período.

MODBUS

RELÉ DE PROTEÇÃO
KRIWAN

MONITORAMENTO
CONTÍNUO

O relé de proteção KRIWAN coleta e salva os dados operacionais da
sua bomba. A integração no sistema de controle da instalação pode
ser realizada via Modbus Gateway.

GATEWAY
Para integrar relés de proteção KRIWAN no sistema de controle da
instalação, você necessita de um Gateway que converte os dados
operacionais da bomba no protocolo Modbus (Modbus RTU).

CABOS DP

MONITORAMENTO
CONTÍNUO
Para o cliente é particularmente útil integrar dados operacionais
da bomba ou do agitador em seu sistema, a fim de receber
informações antecipadas, por exemplo, em caso de superaquecimento do motor ou danos nos rolamentos, podendo, assim,
colocar em prática medidas preventivas para evitar falhas e
paradas inadvertidas.

Conector angular
NÚMEROS DE ARTIGO

0,30 m
FK02098062
1,00 m
FK02098077

POSSIBILIDADE DE
CONEXÃO DE ATÉ

5

RELÉS DE
PROTEÇÃO

INT®600 DM
Gateway
Largura da carcaça: 108 mm
Para máx. 5 relés de proteção
Modbus RTU

Na qualidade de fornecedor de sistemas, não oferecemos apenas soluções
personalizadas de alta qualidade, mas também as conexões adequadas e corretas,
para que os sistemas de proteção possam ser integrados rápida e facilmente.

Homologação UL

Com o Modbus Gateway, os relés de proteção KRIWAN podem ser integrados de
forma fácil e muito simples no sistema de controle da instalação. Assim, os valores
de medição registrados dos sensores conectados são disponibilizados no sistema
de controle da instalação através de uma interface digital e um Gateway.

Tensão de alimentação
CA 50 / 60 Hz 115 – 240 V
22 S371

A KRIWAN oferece uma solução completa com o relé de proteção, gateway para a
ligação em rede e o aplicativo INTspector para parametrização: fácil de implementar, flexível e escalonável e permite o Condition Monitoring para uma operação
confiável e eficiente da instalação. Somente assim você consegue aumentar a
eficiência de máquinas e sistemas.

NÚMERO DE ARTIGO

INT69® PYF PREMIUM
A interface Modbus RTU
para a conexão direta
no sistema de controle
da instalação, já está
integrada no INT69 ®
PYF PREMIUM. Não é
necessário um Modbus
Gateway complementar.

INTEGRAÇÃO NO
SISTEMA DE CONTROLE DA INSTALAÇÃO/ CLOUD
Através de um monitoramento contínuo e de longo prazo, você obtém uma visão geral
abrangente do funcionamento da instalação podendo assim, otimizar processos.

KRIWAN
Industrie-Elektronik GmbH
Allmand 11
74670 Forchtenberg
Alemanha
+49 7947 822 0
+49 7947 7122
info@kriwan.com

Kriwan France SARL

Kriwan Americas Inc.

3, avenue Karl Marx
69120 Vaulx-en-Velin
França

470 Windsor Park Drive
Dayton, OH 45459
EUA

+33 4 37 45 19 19
kriwan.france@kriwan.com

+1 937 - 432 - 9249
kriwan.americas@kriwan.com

Kriwan Italia S.R.L.

Kriwan China

Via del maglio, 5
23868 Valmadrera (LC)
Itália

No. 67 Xi Shi Li, An Jia Lou,
Jiang Tai Xiang, Chaoyang
District, 4th Floor, Room 441,
Beijing 100125
China

Kriwan Indústria Eletrônica
do Brasil Importação
e Exportação Ltda.

KRIWAN IndustrieElektronik Austria GmbH
Leopoldstrasse 39
6020 Innsbruck
Áustria
+43 512 273431
info@kriwan.at

+39 0341 176 55 01
kriwan.italia@kriwan.com

+86 (10) 6590 0696
kriwan.china@kriwan.com

Rod. Dep. Antonio Heil, 1001,
km 01 Loteamento São Pedro
Galpão 02 M7 Sala 40,
Itaipava
CEP 88316-001 - Itajaí - SC
Brasil
+55 47 98824 0954
kriwan.brasil@kriwan.com.br

kriwan.com

TI980.00169.0

pump-protection.kriwan.com

