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I. Introdução 
 

O Tinytag Energy Logger pode ser utilizado para monitorização de fontes de energia 
de uma ou três fases, como por exemplo a monitorização da energia gerada para edifícios, 
ou secções de edifício, ou o controlo de energia gasta por simples equipamentos. 

Os dados registados pelo aparelho têm a possibilidade de serem usados para 
identificação de defeitos no consumo de energia. A análise e o tratamento destes dados 
pode permitir a criação de medidas que comportem uma melhor gestão do consumo de 
energia. 

 
Características: 

• Simples de usar e portátil 
• Alta precisão 
• Leve e de dimensões reduzidas 
• Bobinas flexíveis e de grande dimensão (86 mm ou 175 mm de diâmetro) para 

uso rápido e fácil 
• Configuração Automática 
• Bom funcionamento independente de estar ou não ligado a um PC 
• Contém software com cálculos automáticos 
• Transferência, visualização e tratamento de dados de forma simples e intuitiva 

 
 

II. Apresentação do Aparelho 
 

 
 

1. Conexão ao PC (entrada USB “B”) 

2. Entrada da Alimentação 
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3. Visor 

4. Botões de Controlo 

5. Conexões das Bobinas 

 

Butões 

 

Função: Permite percorrer as diferentes configurações de ligações que o 
aparelho suporta 

 
Registo: Permite iniciar e parar a aquisição de dados 

 

Scroll: Permite ao utilizador escolher ver os diferentes registos que estão a 
ser lidos naquele momento (corrente, tensão e potência) 

 
 

 
 

 
1. Configuração da ligação: mostra as diferentes configurações de ligação 

suportadas pelo logger. Para alterar, prime-se o botão “Função” 

2. Notificações e mensagens de erro/aviso: quando uma configuração de ligação é 
selecionada, o dispositivo mostra notificações ao utilizador para o que deve fazer 
de seguida. Também pode mostrar mensagens de erro, se por acaso algum 
componente não estiver bem ligado 

3. Leituras atuais: Informações sobre os valores da corrente, tensão, potência e factor 
de potência são mostrados aqui. Para percorrer cada um destes valores, pressiona-
se o botão “Scroll” 
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III. Utilização do Logger 
 

1. Insira as pilhas, que foram fornecidas, no logger, não esquecendo de ter em conta 
a polaridade.  

2. Prima qualquer um dos três botões do Logger, para que este ligue. 

 

Selecione a configuração de ligação a ser monitorizada, premindo o 
botão “Função”. 

3. Siga as instruções apresentadas no visor e conecte as bobinas de corrente e o cabo 
de alimentação. 

4. Insira a bobina à volta do condutor a medir. A configuração do Logger ocorrerá 
de forma automática. Se estiver a monitorizar uma ligação trifásica, tenha em 
conta em ajustar a posição das bobinas, tal como é explicado mais à frente (ver 
página 12) 

5. 

 

Observe no visor os diferentes valores lidos pelo Logger, pressionando 
o botão “Scroll”. 

Ou 

6. 

 

Pressione o botão de registo para começar a registar dados. 

Ver os Dados Registados 
 

Siga as instruções fornecidas com o software “Tinytag Explorer” para instalar o 
programa e a ligação USB. 

 
7. Conecte o Logger ao seu PC usando o cabo USB fornecido 

 

Clique no botão “Get Data” dentro do programa. 
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IV. Medição de Corrente de um Sistema Monofásico 
 

Instruções 
 

 

Selecione a configuração de ligação a ser monitorizada, premindo o 
botão “Função”. 

 
 

• Siga as indicações apresentadas no visor e conecte a bobina L1. 

• Insira a bobina à volta do condutor alvo. 

• Espere que o Logger complete a configuração. 

• Leia a corrente apresentada no ecrã. 

 
Registo de Dados 
 

 

Pressione e mantenha premido botão “Registo” até que o Logger 
confirme que está a registar os dados. 

 
 

V. Medição de Corrente de um Sistema Trifásico 
 

Instruções 
 

 

Selecione a configuração de ligação a ser monitorizada, premindo o 
botão “Função.” 
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• Siga as indicações apresentadas no visor e conecte as bobinas L1, L2 e L3. 

• Insira as bobinas à volta dos condutores alvos. 

• Espere que o Logger complete a configuração. 

• Leia as correntes apresentadas no ecrã. 

 
Registo de Dados 
 

 

Pressione e mantenha premido botão “Registo” até que o Logger 
confirme que está a registar os dados. 

 
 

VI. Medição de Corrente e Tensão de um Sistema Monofásico 
 

Instruções 
 

 

Selecione a configuração de ligação a ser monitorizada, premindo o 
botão “Função”. 
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• Siga as indicações apresentadas no visor e conecte: 

o O cabo de alimentação. 

o A bobina L1. 

• Insira a bobina à volta do condutor alvo. 

• Espere que o Logger complete a configuração. 

 

Observe no visor os diferentes valores lidos pelo Logger, pressionando o 
botão “Scroll”. 

 
Registo de Dados 
 

 

Pressione e mantenha premido botão “Registo” até que o Logger 
confirme que está a registar os dados. 

 
 

VII. Medição de Corrente e Tensão de um Sistema Trifásico 
 

Para este caso, não se esqueça de verificar a correta posição das bobinas, cujo tutorial 
se apresenta no capítulo seguinte. 
 

Instruções 
 

 

Selecione a configuração de ligação a ser monitorizada, premindo o 
botão “Função”. 

 
 

• Siga as indicações apresentadas no visor e conecte: 

o O cabo de alimentação. 
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o As bobinas L1, L2 e L3. 

• Insira as bobinas à volta dos condutores alvos. Para recomendações sobre o 
correto posicionamento das bobinas, veja o capítulo seguinte. 

• Espere que o Logger complete a configuração, ajustando a posição das bobinas, 
se necessário. 

 

Observe no visor os diferentes valores lidos pelo Logger, pressionando o 
botão “Scroll”. 

 
Registo de Dados 
 

 

Pressione e mantenha premido botão “Registo” até que o Logger 
confirme que está a registar os dados. 

 
 

VIII. Colocação das Bobinas para um Sistema Trifásico 
 
 

 
 

Durante a preparação do Logger, o processo de colocação das bobinas necessita de 
alguns cuidados. As bobinas devem permanecer espaçadas umas das outras, não devem 
ficar sobrepostas ou muito perto de condutores vizinhos. Uma colocação defeituosa das 
bobinas pode impedir a configuração automática do Logger. 
 
 

 
 

A bobina à volta do condutor azul encontra-se muito perto do condutor amarelo. 
Garanta que as bobinas não estão posicionadas muito perto dos condutores vizinhos. 
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Se os condutores estão muito próximos uns dos outros, as bobinas podem ser 
colocadas com determinado ângulo em relação ao condutor, tal como está explícito acima. 
 
 
 

 
 

No caso em que tenha de alterar a posição das bobinas, mova-as segurando o cabo 
cinzento. Segurar a parte verde da bobina, pode afetar a configuração do Logger. 
 
 

 
 

Garanta que qualquer uma das bobinas não está posicionada próxima de um condutor 
secundário de outras fases. 
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Uma vez terminada a configuração do Logger e após a leitura dos dados ter sido 
iniciada, a posição das bobinas já não terá mais influência, desde que estas se mantenham 
colocadas à volta do respetivo condutor. 
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IX. Tinytag Explorer 
 

Instalação 
 

• Coloque o CD de instalação do software na drive de CDs do seu PC. 

O instalador do programa começará a correr automaticamente no PC após alguns 
segundos, apresentando um ecrã de boas vindas. Caso isto não aconteça, abra o 
explorador Windows, navegue até ao ícone do drive do CD e faça duplo clique no ficheiro 
“tinytag.msi”. 

• Clique em “Next” para começar a instalação. 

• Reveja o contrato de licença do software e se aceitar os termos, clique em “I accept 
the terms” e a seguir em “Next”. 

• Será perguntado de seguida o directório onde será instalado o programa e se quer 
criar um atalho no ambiente de trabalho. Uma vez que tenha feito estas duas 
escolhas, clique em “Next” e a seguir em “Install”. 

• O software é então instalado. Quando vir a janela que indica o fim da instalação, 
clique em “Finish”. 

• Após a instalação é recomendado que reinicie o seu PC.  

 
Ativação do Software 

 
• Na primeira vez que iniciar o programa, ser-lhe-á pedido que ative o software. 
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• O código de ativação pode ser visto na caixa que continha o CD. 

• Insira o código e clique em “Confirm Code”. Caso queira usar a versão de 
demonstração, clique em “Continue Demo”. 

• Será perguntado de seguida o directório onde será instalado o programa e se quer 
criar um atalho no ambiente de trabalho. Uma vez que tenha feito estas duas 
escolhas, clique em “Next” e a seguir em “Install”. 

• O software é então instalado. Quando vir a janela que indica o fim da instalação, 
clique em “Finish”. 

• Após a instalação é recomendado que reinicie o seu PC.  

 
Conectar o Logger ao PC 

 
• Ligue o cabo USB ao seu PC. 

• Ligue o Logger (premindo qualquer um dos botões) e ligue o cabo USB à entrada 
correspondente do Logger. 

• Após alguns momentos, o Windows apresentará uma notificação dizendo que o 
Logger está instalado e pronto a ser usado. 

 
Configuração do Data Logger 

 

 

Para configurar o Data Logger, para mudar o tempo de intervalo do 
registo, ou para limpar leituras antigas do aparelho, clique no ícone 
de configuração. 

• É-lhe então apresentada uma janela com as definições básicas. 

 

• Uma vez escrita a descrição para o seu Logging e escolhido o tempo de intervalo 
entre cada registo de dados, o Data Logger estará pronto para uso. Clique no botão 
“Configure” para que o aparelho fique pronto para registar. 
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• Se quiser alterar outras definições no Data Logger clique no botão “Advanced 
Settings”. 

 
Definições Avançadas 

 
Para mudar uma opção dentro das definições avançadas, clique no ícone + que se 

encontra próximo da opção. 
 

Descrição 
 

 
 
A descrição do logging é um campo de texto que se encontra guardado no Data 

Logger. Isto é mostrado como título nos dados registados quando estes são descarregados 
para o PC. 
 

Intervalo do Logging 
 

 
 
O intervalo do Logging permite-lhe escolher de quanto em quanto tempo o aparelho 

vai registar dados (mínimo 30 segundos). 
 

Overwrite 
 

 
 
O Overwrite permite-lhe escolher o que fazer quando a memória do aparelho fica 

cheia. 
Se escolher “Run indefinitely”, o aparelho irá escrever os dados mais recentes por 

cima dos dados mais antigos, apagando estes últimos do sistema. 
Se escolher “Suspend logging”, o dispositivo cancela o processo de escrita de dados, 

evitando assim apagar os que já se encontram registados em memória. 
 
Limpeza de Dados Antigos 

 

 
 
Este processo permite-lhe configurar o Energy Logger, de maneira a que este possa 

não eliminar os dados registados de outras operações em memória. 
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Se escolher a opção “Clear Old Readings Now” esta configuração vai apagar todos 
os dados guardados no aparelho. 
 

Configuração 
 
Assim que terminar de configurar o Logger, clique no botão “Configure” (não 

esquecer de clicar no botão “Registo”, presente no aparelho, quando quiser iniciar o 
registo de dados para esta configuração). 
 

Encerrar o Processo de Registo 
 

 

Com o aparelho ligado ao PC, se pretender parar a aquisição dos dados, 
prima o botão “Stop”. 

 
Adquirir Leituras Atuais 

 

 

Com o Energy Logger ligado ao PC, se pretender ver o que o aparelho 
está a ler no momento atual, prima o botão “Current Readings”. 

 
 
 

Descarregar Dados do Data Logger 
 

 

Com o Energy Logger ligado ao PC, se pretender ver os dados 
adquiridos pelo aparelho, prima o botão “Get Data”. 

Visto que este aparelho pode ser usado para vários processos de registos, ele 
disponibiliza ao utilizador a lista dos ficheiros, cada um correspondente a uma sessão de 
aquisição, podendo o utilizador escolher qual quer abrir. 
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Análise e Tratamento de Dados 

 
Quando os dados são descarregados do Energy Logger, é aberta uma janela, onde é 

apresentado um gráfico com os dados adquiridos. 
Do lado esquerdo, é possível ver uma coluna com as diferentes propriedades que o 

utilizador pode escolher ver no gráfico ou tabela. 
 

 
 

O programa também pode apresentar os valores de diferentes maneiras. 
 

 

Apresenta ao utilizador os dados em forma de tabela. 

 

 

Apresenta ao utilizador uma tabela onde se encontra registado todas as 
leituras, a respetiva data e hora e o valor. 

 

 

Apresenta uma lista onde consta toda a informação da programação 
feita e outras informações. 

 
O programa permite também diferentes manipulações ao modo como são 

apresentados os dados, nomeadamente em forma de gráficos. 
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Permite uma visualização com maior detalhe. 

 

 

Permite uma visualização com menor detalhe. 

 

 
Apresenta o gráfico com a vista pré-definida. 

 

 

Permite mover o gráfico. 

 
 

Outras Operações 
 

• “Create New Overlay”: Registos de vários gráficos, isto é, dados de dois ou 
mais ficheiros podem ser compilados num só gráfico, usando este comando 
(“View > “Create New Overlay”) 

• “Top/Tail”: Este comando permite ocultar dados indesejados para o 
utilizador das extremidades do gráfico. Para isso o utilizador começa por 
selecionar uma parte do gráfico através do comando “Zoom” e a seguir acede 
a “View > “Top/Tail” 

• “Print”:  Permite imprimir tudo o que é referente ao registo efectuado pelo 
Data Logger (gráficos, tabelas…) 

• “Export – Graph”: permite ao utilizador exportar o gráfico e/ou tabela de 
dados para um ficheiro imagem e/ou excel, respectivamente. 

• “Copy – Graph”:  Permite copiar o conteúdo (gráfico, tabela…) para um 
outro tipo de documento. 
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X. Lista de Dados Registados e Gerados 
 

Propriedade Visor do Logger Tinytag Explorer 

Valor eficaz da corrente (A) 

Instantâneo 

Valor de Pico do Intervalo 

Valor Médio do Intervalo 

 

Por fase 

 

 

 

Por fase 

Por fase 

Valor eficaz da tensão (V) 

Instantâneo 

 

Numa fase 

 

 

Numa fase 

Potência (kW) 

Instantânea 

Valor de Pico do Intervalo 

Valor Médio do Intervalo 

 

Global 

 

 

Global e por fase 

Global e por fase 

Factor de Potência Por fase Por fase 

Energia (kWh)  Global e por fase 

 
 

XI. Modo de Funcionamento do Energy Logger 
 

Tensão 
 

A tensão da rede é medida por ligação directa à rede elétrica. O aparelho mede a 
tensão a uma frequência de 1kHz para 100ms, para calcular o valor eficaz da tensão e a 
potência real. 
 

Corrente 
 

A corrente é medida, através do uso de bobinas flexíveis. Estas medem a corrente dos 
condutores a que estão ligadas. A medição da corrente é relativamente imune a 
interferências de correntes de condutores que passam nas proximidades, mas esta 
imunidade é anulada se o condutor vizinho passar através da bobina que está a medir.  

O aparelho mede a corrente com uma frequência de 5kHz para 100ms para calcular o 
valor eficaz da corrente e a potência real. 
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O sinal analógico de corrente é filtrado antes de ser amostrado. Isto assegura que o 
valor da potência possa ser calculado com elevada precisão, mesmo que o sinal de 
corrente contenha picos muito agudos. Contudo, isto implica que o valor eficaz da 
corrente apresentado e registado pelo aparelho será um valor subestimado, se o sinal de 
corrente tiver muitos picos de corrente acima do sexto harmónico. 
 

Potência Real 
 

Em intervalos de 1ms (1kHz), o aparelho multiplica as amostras da corrente e tensão 
instantâneos. A média destes valores calculados durante o tempo de 100ms (cinco ou seis 
ciclos elétricos) dá-nos o valor da potência real. Este número é apresentado no ecrã do 
Logger. 

 
Potência Real num Sistema Trifásico 

 
O aparelho pode medir directamente a corrente de três condutores simultaneamente, 

contudo este só consegue medir a tensão de um condutor. 
O Logger gera valores de tensão equivalentes para as outras duas fases, atrasando o 

sinal de tensão medido em um terço e dois terços de um ciclo de alimentação. Este método 
é eficaz considerando os seguintes pontos: 

• As fases estão separadas em 120º. 

• As fases têm a mesma grandeza em tensão. 

• Qualquer distorção harmónica da tensão é idêntica nas três fases. 

Estas suposições podem conduzir a um erro até 1% na geração dos valores. 
 

Média e Pico 
 

O período de 100ms em que ocorre as leituras é repetido de dois em dois segundos 
(este período é alongado para cinco segundos se o aparelho estiver a trabalhar a pilhas). 
O traçado da potência média apresentado no software é o valor médio ao longo de um 
intervalo de registo de 5 minutos – uma média de 150 cálculos da potência. 

O traçado do valor máximo da potência é o maior valor calculado dentro do intervalo 
referido. O valor da corrente máxima é calculada usando também este método 
apresentado. 

 

Potência por Fase 
 

Em algumas configurações, o software irá apresentar três traçados separados para a 
potência gerada por cada uma das três fases.  

Os traçados das potências de cada fase são calculados, assumindo que a carga é ligada 
em estrela, isto é, que toda a corrente em cada fase retorna através do neutro. Esta 
suposição é assumida muitas vezes como verdadeira. 

Se a carga de três fases é ligada em triângulo, então não é fisicamente possível dividir 
a potência global em potência por fase. Os traçados por fase não têm qualquer significado 
e devem ser ignorados, sendo útil para análise apenas o traçado da potência geral. 


