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[1] Introdução 
 

O CMK 120 é uma solução prática para medição de consumo de 
energia. O conjunto é formado por: 
 

Multimedidor 
 

Instrumento digital microprocessado, que permite a medição de 
parâmetros elétricos em sistema de corrente alternada (CA). 
 
Possui a função de concentrador de dados, coletando informações de 
medidores de água e gás que tenham saída de pulsos.  
 
Estas informações são disponibilizadas tanto via serial RS-485 
(protocolo Modbus-RTU ou Metasys N2) quanto pela IHM. 
 

Disjuntores de proteção 
 

Proteção contra sobrecargas e curto-circuitos. São definidos de acordo 
com os valores de corrente especificados em projeto para cada 
aplicação. 
 

 
 

Foto ilustrativa 

[2] Princípio de funcionamento 
 

Por meio dos sinais de tensão e corrente do sistema a ser medido 
(monofásico, bifásico ou trifásico), os multimedores utilizados no CMK-

120 calculam os parâmetros elétricos, utilizando um conversor A/D 
interno de alta resolução e com 64 amostras por ciclo. 
 

Este equipamento é dedicado a sistemas de baixa tensão. 
 

[3] Aplicações 
 

• Automação de subestações; 

• Automação industrial e predial; 

• Análise de circuitos e equipamentos elétricos; 

• Rateio de custos; 

• Qualquer aplicação envolvendo medição de parâmetros elétricos. 
 

[4] Grandezas medidas e Precisão 
 

Fatores dependentes do modelo de multimedidor presente no 
conjunto. Para maiores informações, consulte ficha técnica do modelo 
escolhido. 
 

[5] Características Elétricas 
 

ENTRADA DE TENSÃO  
 

• Tensão de trabalho: Definido em pedido, 127/220Vc.a. (Fase-Fase) 
ou 220/380Vc.a. (F-F) 

• Freqüência de operação: 44 a 72Hz 

• Consumo interno: < 12 VA 
 

ENTRADA DE CORRENTE (MEDIÇÃO) 
 

- Dependente do modelo de medidor selecionado. As opções são: 
 

Medição direta: 
 

Mult-K120, Mult-K 30 Wh, Konect 
 

Medição Indireta - inclui TCs com secundário de 5Ac.a.: 
 

Mult-K120 E-01,  Konect e Mult-K 05 

 

[6] Características Mecânicas 
 

DISPLAY- MEDIDOR 
 
• Tipo: LCD – 8 colunas x 2 linhas 

• Com iluminação (backlight) 

• Cor: verde 
 
INVÓLUCRO 
 
• Material: Aço 1020 

• Grau de proteção: IP-54 (modelo original, sem intervenções de 
instalação) 

 
[7] Condições ambientais relevantes 
 

• Temperatura de operação: 0 a 60ºC 

• Temperatura de armazenamento e transporte: -25 a 60 ºC 

• Umidade relativa do ar: máximo de 90% (sem condensação) 

• Coeficiente de temperatura: 50ppm / ºC 
 
[9] Interface Serial 
 

• Tipo: RS-485 (2 fios) 

• Velocidade: 9600, 19200, 38400 ou 57600bps (configurável) 

• Formato de dados: 8N1, 8N2, 8E1, 8O1 (configurável) 

• Endereço: 1 a 247 (configurável) 

• Protocolo: MODBUS-RTU (padrão) ou METASYS-N2 (Johnson 
Controls) 

• Cabo: Para a RS-485 deve sempre ser utilizado cabo blindado, 
com no mínimo duas vias (2x24 AWG), secção mínima de 
0,25mm² e impedância característica de 120ohms. 
 

[10] Saída de Pulsos (opcional – medidor) 
 

• Tipo: coletor aberto 

• Parâmetros: energia ativa positiva (saída 1) e energia reativa 
positiva (saída 2 – somente Mult-K 120) 

• Largura de pulso: 200ms 

• Corrente máxima: 1mA 

• Freqüência máxima: 1Hz 
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[11] Entrada Digital (opcional - medidor) 
 
Aplicação: integração de medidores de água e gás equipados com 
saída de pulsos. Os dados coletados podem ser visualizados tanto no 
display quanto via RS-485. 
 

• Quantidade: duas entradas 

• Tipo: acoplador óptico 

• Nível de tensão: 12-24Vc.c. 

• Corrente drenada: < 50 mA 

• Largura de pulso mínima: 200ms 

• Detecção: Borda de subida 

• Freqüência máxima: 2Hz 
 

OBS: Disponível somente para modelo com Mult-K 120. 
 

[12] Saída Digital (opcional - medidor) 
 
Aplicação: permite comandar cargas remotamente. O acionamento 
das saídas é feito por comando enviado pela RS-485. 
 

• Quantidade: duas saídas 

• Tipo: relé com contato NA 

• Nível de tensão: até 250Vc.a. / 250 Vc.c. 

• Corrente máxima: 2Ac.a. / 2Ac.c. 
 

OBS: Disponível somente para modelo com Mult-K 120. 
 
[13] Softwares aplicáveis 

 
• Software para leitura e parametrização: RedeMB 6.04 ou 

superior (fornecido gratuitamente pela KRON) 

• Compatível com aplicativos supervisórios, CLPs e 
concentradores que suportam o protocolo MODBUS-RTU 

 

[14] Normalizações 
 
Os multimedidores presentes no CMK-120 atendem as seguintes 
normas: 
 

• IEC 61000-4-2 

• IEC 61000-4-3 

• IEC 61000-4-4 

• IEC 61000-4-5 

• IEC 61000-4-6 

• IEC 61000-4-8 

• IEC 61000-4-11 

• CISPR 11 
 
 

[15] Esquemas de Ligação 
 

     Modelo 400x400x 200 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Modelo 300x300x 120 

 

 
 

[16] Dimensional (caixa padrão) 

 
Dimensões em milímetros. 

Tolerância: ± 1mm 
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[17] Especificação por código 
 

A codificação do produto permite a correta especificação em projeto, garantindo que o 
material comprado seja exatamente o necessário para a aplicação. 
 

A identificação é feita por meio de uma seqüência alfanumérica de 13 caracteres: 
 

C Fixo 

0 Fixo 

0 Fixo 

M Fixo 

K Fixo 

___ 

Disjuntor/cabeamento: 

0: Disjuntor de 32 A 
 

1:  Disjuntor de 50 A 
 

2:  Disjuntor de 100 A 
 

3:  Disjuntor de 150 A (Somente para 
Mult-K 120 E-01) 
 

4:  Disjuntor de 125 A 
 

5:  Disjuntor de 125 A (Somente para 
Mult-K 120 E-01) 
 

A: 350 A ligado a TC - Sem disjuntor de 
caixa moldada 
 

B: Somente minidisjuntor de 1 Ac.a. – 
capacidade de medição a especificar. 
 

C:  300 A ligado a TC - Sem disjuntor de 
caixa moldada 
 

D: Minidisjuntor de 32 A 
 

E: Minidisjuntor de 20 A 
 

F: Minidisjuntor de 16 A 
 

G: 400 A ligado a TC – Sem disjuntor de 
caixa moldada 
 

H: 200 A ligado a TC – Sem disjuntor de 
caixa moldada 

___ 

Grau de proteção/caixa: 

1: Padrão                                        

2: Caixa de 300x300x120 mm 
 

3: Caixa de 500x500x200 mm      
4: Caixa de 600 x 500 x 300 mm 
5: Caixa de 600 x 600 x 200 mm 

___ 

Entrada de tensão: 
 

4: 127/220 Vc.a.(F-F)               5: 220/380Vc.a. (F-F) 
 

F: 220 / 380 Vca (F-F) com chaves Seccionadoras FuserBloc 125 A 
 

G: 220 / 380 Vca (F-F) com chaves Seccionadoras FuserBloc 63 A 

___ 

Medidor: 
 

1: Mult-K 120 - Medição direta de até 120 Ac.a. 

2: Mult-K 30 Wh - Medição direta de até 120 Ac.a. 
3: Mult-K 120 E-01 - Medição via TCs 
4: Konect – Medição direta de até 63Ac.a.** 
5: Konect – Medição via TCs** 
6: Mult-K 05 – Medição via TCs** 

___ 
Freqüência: 
 

1: 60Hz                                    2: 50Hz 

___ 

Saída: 

0: Sem saída 

1: RS-485 

2: RS-485 + Saída de pulsos 
 

3: RS-485 + Saída de pulsos + Entrada digital + 
Saída digital 
4: RS-485 + Entrada digital + Saída digital 
 

___ 

IHM: 
 

0: Display LCD + tecla de navegação 

1: DIP-Switch para seleção de endereços + Display LCD + tecla de navegação 
9: Sem IHM 

___ 
Protocolo / versão especial: 
 

0: MODBUS-RTU                 1: METASYS-N2 (Johnson Controls)* 
 

Observações relativas à codificação: 
 
1) Os itens assinalados em negrito indicam a opção padrão, 

que possui maior disponibilidade de estoque; 
 

2) Nos casos em que já existem as definições de tip o de 
ligação a ser feito e de utilização de TCs na aplic ação, 
informar em pedido as relações de transformação dos  
transformadores e o esquema escolhido. 

 
*Disponível somente para Mult-K 120, Mult-K 30Wh ou  Mult-
K 05; 
**Consultar disponibilidade; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas nesta ficha técnica estão sujeitas à alteração 
sem aviso prévio. 
 
Para correta utilização do produto, deve ser consultado o Manual do 
Usuário antes de sua instalação ou operação. 
 
Alguns itens apresentados podem ser opcionais, sendo necessária a 
correta especificação do produto por meio do código. 

 


