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❶ Conhecendo o Produto 

 

                                    

 
                                 

 
 

❷ Fixação do produto 

A fixação do KS-3000 é realizada no fundo do painel com trilho DIN, utilizando a trava Ⓙ.  

 
❸ Conexão alimentação auxiliar 
 

A alimentação auxiliar deverá ser feita no borne Ⓕ. O KS-3000 possui fonte universal. A faixa de trabalho desta fonte é de 

85...265Vc.a. / 100...350Vc.c. 

 

 

 
 

 

 

ATENÇÃO 
 

Deve-se atentar ao nível de tensão aplicado. 

A ligação incorreta pode danificar o instrumento. 
 

 

 

 

 

 

Ⓐ Medidor KS-3000 Ⓖ Sensor Split Core 

Ⓑ Tampa de acrílico Ⓗ Saída RS-485 

Ⓒ Entrada de tensão Ⓘ Entradas Digitais 

Ⓓ Entrada de corrente Ⓙ Trava para trilho DIN 

Ⓔ LED’s indicativos Ⓚ Saída Digital 

Ⓕ Alimentação aux. Ⓛ Botão Config 

Alimentação Externa    

 

85...265Vc.a. / 100...350Vc.c. (Sem polaridade) 

 

Ⓐ Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓓ 

Ⓖ 

Ⓗ 

Ⓔ 

Ⓕ 

Ⓘ Ⓚ 

Ⓙ 

Ⓛ 



MULT-K 
 

 

KS-3000 (sem display) 

Guia de Instalação – KS-3000 Revisão 2.1 – Maio 2022 

Guia de Instalação 

❹Conexão entradas de tensão 
 

Conectar as fases no borne Ⓒ seguindo a ordem:  
 

Conector Ligação 

 N Neutro 

Va Fase R 

Vb Fase S 

Vc Fase T 

Faixa de medição: 20 a 500Vca F-F 
11,54 a 288,67 Vca F-N 

 

❺Conexão entradas de corrente 
 

Conectar os sensores Split Core Ⓖ conforme indicação do 

sentido de corrente e seguindo tabela abaixo: 
 

Conector Ligação 

Ia  Fase R 

Ib Fase S 

Ic Fase T 

Faixa de medição conforme modelo de 
Split Core solicitado em pedido 

 

 ❻ LED’s indicativos 
 

 

: Indicativo de operação, aceso ao alimentar o     

KS-3000. 

: Ao piscar rapidamente, indica comunicação via 

Modbus TCP. 

Ao piscar lentamente, indica que o instrumento está no modo de 

configuração para o Wi-Fi. 

: Pisca a cada valor configurado de Wh consumido. 

: Ao acender, indica presença de condição de erro, 

como, por exemplo, falta de fase ou conexão das tensões fora da 

sequência (R-S-T). 

 

❼ Configuração 

App Kron-Fi: O aplicativo Kron-Fi é destinado a 

configuração do IP do medidor, incluindo o mesmo na 

rede Wi-Fi onde realizará comunicação. O app está 

disponível para download gratuito na Play Store.  

Com o app instalado no celular, siga os passos abaixo: 

a) Conecte o celular na rede Wi-Fi de destino. 
 

b) Ative a localização e desligue a opção de dados móveis. 
 

c) Com o KS-3000 ligado, pressione o botão interno, indicado 

pelo orifício “CONFIG”, por um período de 8 a 10 segundos. 

Depois disso, o Led COM deve acender, piscando em 

intervalos. 

 

d) Acesse o aplicativo e clique no 

botão “Config Wi-Fi” presente no 

rodapé, 4° botão da esquerda 

para a direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Na tela que surge, pressione 
“PROCURAR”; selecione a rede, 
insira a senha e veja se no campo 
“ID medidor" surge o número de 
série da peça.  

 
 
 
 
 

f) Com os passos anteriores já concluídos, pressione 

“CONFIGURAR”. O processo de configuração do IP leva 

entre 1 e 2 minutos.  
 

g) Havendo sucesso, o app retornará uma mensagem 

indicativa. Se a resposta for negativa, repita os passos de 

“a” a “f”. 
 

h) Para verificar o IP atribuído, pressione o botão “Leitura”    

e utilize a função “Localizar Medidor”. 
 

i) Após localizar o instrumento pode-se utilizar o botão                                                       

“Iniciar Leitura” para que a tela seja atualizada. 

 

Para informações sobre todas as configurações do medidor, 

consulte o manual do usuário, disponível no site 

www.kron.com.br. 

 

http://www.kron.com.br/
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Exemplo de ligação – TL-00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conexão à fase T

Conexão ao Neutro

Conexão à fase R

Conexão à fase S

REDE 

CARGA 
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Tipos de ligação (configuração TL) 

TL-00 (Trifásico Estrela) 
 

TL-01 (Bifásico) TL-02 (Monofásico) 

 

 

 

 

 
 

TL-17 (Trifásico Delta 2 TC’s) TL-48 (Trifásico Delta)  
 

 

 

 

 

 

Dúvidas frequentes 
 

a. Meu medidor não liga 

Verifique se a conexão no borne Ⓕ foi realizada conforme passo ❸ e se o nível de tensão aplicado está dentro da faixa de 

trabalho da alimentação do medidor. 
 

b. Meu medidor não está medindo corretamente 

Verifique o casamento entre as entradas de tensão e corrente conforme passos ❹ e ❺. Verifique também se os TC’s estão 

instalados no sentido correto. Verifique se as configurações de TP, TC e TL estão de acordo com sua instalação. 
 

c. A comunicação Wi-Fi está lenta, intermitente ou não é possível integrar o medidor à rede Wi-Fi, bem como lê-lo 

localmente ou por nuvem. 

 Cheque novamente os passos descritos no item ❼, além do conteúdo disponibilizado no manual completo do produto. 

 Quanto ao KS-3000 é recomendável que seja disponibilizada taxa de download mínima 10MB/s. 

 Leitura Local: Verifique junto a equipe de TI/administrador de rede, se a porta 502 está bloqueada. Caso esteja, solicite o 

desbloqueio. 

 Leitura via Internet – MQTT: Verifique junto a equipe de TI/administrador de rede, se a porta 1883 está bloqueada. Caso esteja, 

solicite o desbloqueio.

 

 

ESTE É UM GUIA RÁPIDO PARA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO 

DO KS-3000. MAIORES DETALHES PODERÃO SER OBTIDOS NO 

MANUAL COMPLETO DO PRODUTO, DISPONÍVEL TAMBEM EM 

NOSSO SITE: www.kron.com.br. 

http://www.kronweb.com.br/

