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TUTORIAL DE TESTE 

EQUIPAMENTO: Relé de Proteção. 

MARCA: SEL Schweitzer. 

MODELO: SEL-351A. 

FUNÇÕES: 50Q, ou PIOC, e 51Q, ou PTOC – Sobrecorrente de Sequência 
Negativa 

FERRAMENTA: CE-6003, CE-6006, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024. 

OBJETIVO: Teste de pickup e tempo de elementos de sobrecorrentes negativa 
de curvas inversas e de tempo definido. 

CONTROLE DE VERSÃO: 

Versão Descrições Data Autor Revisor 

1.0 Versão inicial 30/07/2019 H.S.G. M.R.C. 



 
INDÚSTRIA & COMÉRCIO 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 75 – Bairro Custódio Pereira – CEP 38405-202 
Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3218-6800 - Fax: (34) 3218-6810 
www.conprove.com.br – www.conprove.com.br/forum – suporte@conprove.com.br 

SUMÁRIO 

1. Conexão do Relé a CE-6710 ............................................................................................... 4 

1.1. Fonte Auxiliar ................................................................................................. 4 

1.2. Saídas Analógicas ........................................................................................... 4 

1.3. Entradas Binárias ............................................................................................ 5 

2. Primeiros passos com o relé SEL-351A............................................................................... 5 

2.1. Comunicação entre PC e relé .......................................................................... 5 

2.2. Criação de arquivo de ajustes ......................................................................... 6 

3. Parametrização do relé SEL-351A ...................................................................................... 7 

3.1. GENERAL SETTINGS ........................................................................................ 7 

3.2. NEGATIVE-SEQUENCE INSTANTANEOUS OVERCURRENT ................................. 8 

3.3. NEGATIVE-SEQUENCE TIME-OVERCURRENT .................................................... 9 

3.4. OUTPUT CONTACTS ...................................................................................... 10 

3.5. GENERAL ...................................................................................................... 11 

4. Envio dos ajustes para o relé ........................................................................................... 11 

5. Ajustes do software Manual ............................................................................................ 12 

5.1. Primeiros passos no Manual ......................................................................... 12 

5.2. Configurações do software Manual .............................................................. 15 

6. Ajustes da Função de Sobrecorrente de Sequência Negativa ........................................... 17 

7. Testes de Pickup .............................................................................................................. 18 

8. Teste de Tempo ............................................................................................................... 23 

9. Relatório .......................................................................................................................... 25 

Apêndice A – Tolerâncias do Fabricante .............................................................................. 27 

Apêndice B – Diagrama de Terminais .................................................................................. 28 

Apêndice C – Equivalência de Parâmetros entre Relé e Software ......................................... 29 

 



 
INDÚSTRIA & COMÉRCIO 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 75 – Bairro Custódio Pereira – CEP 38405-202 
Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3218-6800 - Fax: (34) 3218-6810 
www.conprove.com.br – www.conprove.com.br/forum – suporte@conprove.com.br 

Termo de Responsabilidade 

As informações contidas nesse tutorial são constantemente verificadas. Entretanto, 
diferenças na descrição não podem ser completamente excluídas; desta forma, a CONPROVE 
se exime de qualquer responsabilidade, quanto a erros ou omissões contidos nas 
informações transmitidas. 

Sugestões para aperfeiçoamento desse material são bem vindas, bastando o usuário 
entrar em contato através do email suporte@conprove.com.br.  

O tutorial contém conhecimentos obtidos dos recursos e dados técnicos no momento 
em que foi escrito. Portanto a CONPROVE reserva-se o direito de executar alterações nesse 
documento sem aviso prévio. 

Este documento tem como objetivo ser apenas um guia, o manual do equipamento a 
ser testado deve ser sempre consultado. 

  
ATENÇÃO!  

O equipamento gera valores de correntes e tensões elevadas durante sua operação. O 
uso indevido do equipamento pode acarretar em danos materiais e físicos. 

Somente pessoas com qualificação adequada devem manusear o instrumento. 
Observa-se que o usuário deve possuir treinamento satisfatório quanto aos procedimentos 
de manutenção, um bom conhecimento do equipamento a ser testado e ainda estar ciente 
das normas e regulamentos de segurança. 

Copyright 

Copyright © CONPROVE. Todos os direitos reservados. A divulgação, reprodução total 
ou parcial do seu conteúdo, não está autorizada, a não ser que sejam expressamente 
permitidos. As violações são passíveis de sansões por leis. 

mailto:suporte@conprove.com.br
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PROCEDIMENTO PARA TESTES DO RELÉ SEL-351A NO 
SOFTWARE MANUAL 

1. Conexão do Relé a CE-6710 

Abordam-se nesta seção todas as conexões necessárias para execução do teste em 
questão. 

No apêndice A deste documento é possível encontrar as designações dos terminais do 
relé SEL-351A. 

1.1. Fonte Auxiliar 

Para alimentação do relé, conecte o terminal positivo (vermelho) da fonte Aux Vdc da 
mala de testes no borne Z25 do relé e o terminal negativo (preto) no borne Z26, assim como 
demonstrado na figura a seguir. 

 
Figura 1 – Alimentação SEL-351A. 

1.2. Saídas Analógicas 

Conecte as saídas analógicas (Analog Outputs) I1, I2 e I3 da CE-6710 nos bornes Z01 
(I1), Z03 (I2) e Z05 (I3) e seus comuns nos bornes Z02, Z04 e Z06, respectivamente. A 
figura a seguir expõe o procedimento. 

 
Figura 2 – Ligação dos canais analógicos. 
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1.3. Entradas Binárias 

Ligue as Entradas Binárias (“Binary Input”) nas saídas binárias do relé conforme orienta 
a tabela e a figura a seguir. 

Tabela 1 – Conexão Entradas Binárias. 

CE-6710 (Binary Inputs) SEL-351A 

BI1 OUT101 (A01 e A02) 

BI2 OUT102 (A03 e A04) 

BI3 OUT103 (A05 e A06) 

BI4 OUT104 (A07 e A08) 

 
Figura 3 – Ligação das entradas binárias. 

2. Primeiros passos com o relé SEL-351A 

2.1. Comunicação entre PC e relé 

A comunicação com o relé em questão é feita através de um cabo serial conectado 
entre a porta frontal EIA-232 (PORT F) do relé e o computador que possuí o software 
AcSELerator. Conectado o relé ao computador, deve-se executar o software em questão 
clicando duas vezes sobre o ícone do mesmo.  
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Figura 4 – Software para o SEL-351A. 

Com o software aberto, configure o tipo de comunicação que será realizada através da 
aba “Comunicações” e em seguida “Parâmetros”. Dentro da nova janela, selecione o “Tipo de 
Conexão Ativa” como “Serial” e finalize o processo clicando em “OK”. Certifique-se que, 
depois de finalizada esta etapa, o software apresentará uma condição de “Conectado” na 
parte inferior. A figura a seguir procura destacar os pontos elencados acima. 

Em algumas ocasiões, a “Velocidade dos Dados” selecionada na janela de comunicação 
não está de acordo com o ajustado no relé, nestes casos é preciso acessar o relé via sua 
interface e procurar pelo seu ajuste de “Baud Rate”. 

 
Figura 5 – Comunicação entre o relé e o computador. 

2.2. Criação de arquivo de ajustes 

Nesta etapa clique na opção “Novo” do software e na nova janela selecione o relé “SEL-
351A” e sua respectiva versão, conforme destaca a figura a seguir. 
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Figura 6 – Comunicação entre o relé e o computador. 

3. Parametrização do relé SEL-351A 

3.1. GENERAL SETTINGS 

Garantida a comunicação com o relé e criado o arquivo de ajustes, acesse a aba 
“General Settings”, localizada dentro de “Group 1” > “Set 1”. Dentro deste ambiente defina 
algumas características do sistema como relação de transformação dos TCs e TPs e tensão 
nominal do secundário dos TPs, conforme expõe a figura a seguir. 
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Figura 7 – Ajustes “General Settings”. 

3.2. NEGATIVE-SEQUENCE INSTANTANEOUS OVERCURRENT 

Antes de prosseguir com os ajustes, certifique-se que todas as outras funções de 
proteção disponíveis estão desabilitadas. 

Os ajustes acerca deste tutorial utilizarão 1 elemento de sobrecorrente de tempo 
inverso e 2 elementos de sobrecorrente de tempo definido. Nesta primeira etapa serão 
configurados os ajustes dos elementos de tempo definido: 50Q1P, 50Q2P, 67Q1D e 67Q2D. 

Dentro da aba “Set 1”, abra a área “Negative-Sequence Instantaneous Overcurrent” e 
habilite a função Sobrecorrente de Sequência Negativa selecionando a opção “2” na caixa de 
seleção do campo “E50Q”. Defina as correntes de pickup dos elementos de atuação nos 
campos “50Q1P” e “50Q2P” e os seus respectivos tempos de atuação nos campos “67Q1D” e 
“67Q2D”, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 8 – Ajustes “Negative-Sequence Instantaneous Overcurrent”. 

3.3. NEGATIVE-SEQUENCE TIME-OVERCURRENT 

Transite para a seção “Negative-Sequence Time-Overcurrent” e habilite o elemento de 
sobrecorrente de tempo inverso selecionando “1”no campo “E51Q”. Em seguida, defina o 
valor da corrente de pickup (“51Q”), o tipo de curva (“51QC”) e o dial de tempo (“51QTD”) do 
elemento de tempo inverso. O parâmetro “51QRS”, responsável pelo tempo de reset da 
função, deve ser mantido em “N”. Siga a figura a seguir para maiores detalhes. 
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Figura 9 – Ajustes “Negative-Sequence Time-Overcurrent”. 

3.4. OUTPUT CONTACTS 

Com o intuito de testar tanto o pickup, quanto os tempos de atuação de cada curva de 
sobrecorrente, serão utilizadas 4 binárias de saída do relé para coleta destes sinais por parte 
da mala de testes. Na figura a seguir demonstra-se como deve ser direcionado cada 
parâmetro (Word Bit) para uma saída física do relé. 

 
Figura 10 – Ajustes das saídas lógicas. 
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Conforme dispõe a figura anterior, as três primeiras binárias de saída do relé 
retornarão o sinal de pickup das curvas e a quarta binária liberará o sinal de TRIP de todas as 
3 curvas, de modo que prevalecerá o sinal do elemento de menor tempo para o respectivo 
nível de corrente injetado no relé. 

3.5. GENERAL 

Por fim, no que diz respeito aos ajustes do relé, certifique-se que os ajustes da área 
“General”, dentro da aba “Global”, estão de acordo com a figura abaixo.  

 
Figura 11 – Ajustes “General”. 

4. Envio dos ajustes para o relé 

Assim como destacado na figura a seguir, clique no botão “Enviar Ajustes Ativos” e, na 
janela apresentada, mantenha as caixas “Global”, “Set 1” e “Selogic1” selecionadas. Por fim, 
clique em “OK” para envio dos ajustes. A figura a seguir procura destacar os pontos 
supracitados.  
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Figura 12 – Envio dos ajustes do relé. 

5. Ajustes do software Manual 

Enviados os ajustes do teste para o relé, inicia-se na sequência a parametrização do 
teste no software Manual da Conprove. 

Abra o software Conprove Test Center (CTC), apresentado na figura a baixo. 

 
Conprove 

Test Center  
Figura 13 – Ícone do Conprove Test Center. 

5.1. Primeiros passos no Manual 

Abra o software Manual dentro da área de software do Conprove Test Center (CTC), 
conforme destaca a figura na sequência. 
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Figura 14 – Área de software do CTC. 

Após a abertura do software “Manual”, abra a tela “Ajustes”, localizada na barra de 
ferramentas superior. Devemos nos atentar ao preenchimento das informações que 
caracterizarão o teste no relatório. A figura a seguir apresenta a tela de “Ajustes” e expõe um 
exemplo de preenchimento das “Informações Gerais”. 
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Figura 15 – Tela de Ajustes dentro do software Manual. 

Também na área de “Ajustes”, existem outras abas úteis para o usuário. Na figura a 
seguir, dentro da aba “Sistema”, são configurados os valores de frequência, sequência de 
fase, tensões primárias e secundárias, correntes primárias e secundárias, relações de 
transformação de TPs e TCs. Existem ainda duas subabas “Impedância” e “Fonte”, cujos 
dados não são relevantes para esse teste. 

  
Figura 16 – Aba “Sistema” da janela Ajustes. 
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Existem outras abas onde o usuário pode inserir “Notas & Obs.”, “Figuras explicativas”, 
pode criar um “Check List” dos procedimentos para realização de teste e ainda criar um 
esquema com toda a pinagem das ligações entre mala de teste e o equipamento de teste. 

5.2. Configurações do software Manual 

Caso o software não esteja online com a mala de testes, estabeleça a conexão através 
do ícone destacado em círculo na figura a seguir. Além disso, acesse o botão “Direc Canais”, 
destacado na figura a seguir, para que seja feito o direcionamento dos canais que serão 
utilizados no teste. Em seguida, clique no botão “Configurar” para acessar a área de 
configuração do hardware, controle da fonte auxiliar DC e definição do modo de 
sensibilização das binárias de entrada. 

 
Figura 17 – Janela de Direcionamento de Canais. 

Escolha a configuração “6x 32 A; 220 VA” em “Padrão - Correntes” para que os canais 
de corrente sejam definidos em operação individual. Ajuste também a fonte auxiliar para 
110V em “Fonte Auxiliar”. 



16 

 
INDÚSTRIA & COMÉRCIO 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 75 – Bairro Custódio Pereira – CEP 38405-202 
Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3218-6800 - Fax: (34) 3218-6810 
www.conprove.com.br – www.conprove.com.br/forum – suporte@conprove.com.br 

 
Figura 18 – Configuração do Hardware. 

Configurado o hardware, confirme as solicitações e retorne para a área do 
“Direcionamento de Canais”.  

Em seguida, marque a opção “Básico”, conforme destacado na figura a seguir, e 
confirme a ação na janela seguinte. A partir desta ação, todos os canais serão 
automaticamente atualizados, de modo que o software e o hardware estarão alinhados em 
termos de quais ligações serão utilizadas nas saídas analógicas. 

 
Figura 19 – Atualização automática do hardware. 

Por fim, retorne para a opção “Avançado” e, na área “Canais de Corrente”, configure o 
quarto canal de corrente (“AO_I04”) conforme apresenta a figura a seguir.  

Visto que este se trata de um teste de sobrecorrente de sequência negativa e o relé em 
questão interpreta toda corrente de sequência negativa somente após sua multiplicação por 
um fator “3”, é necessário que seja definido este mesmo fator no campo “k p/ I2” em 
destaque na figura a baixo. Deste modo, a corrente de sequência negativa resultante do 
circuito trifásico, que está sendo aplicado no relé, será apresentada no canal “AO_I04” após 
sua multiplicação por este fator “k”. 

Finalize este procedimento clicando em “Confirmar”. 
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Figura 20 – Configuração de um canal “k.I2”. 

6. Ajustes da Função de Sobrecorrente de Sequência Negativa 

Retornando a área inicial do software Manual, acesse a aba “Proteção”, localizada na 
região à direita da tela. Dentro desta aba e na subaba “Corrente x Tempo”, opte por um teste 
de “Sobrecorrente”. 

Inicie os ajustes inserindo no campo “I:” o canal de corrente “AO_I04”, que servirá como 
referência angular para o teste. No campo “Mult. Pkp Curva Temp. Mín:” insira o valor “1,01” 
para ajustar o início da curva inversa ao seu pickup. Na parte inferior desta mesma área, faça 
os ajustes dos pickups, dial de tempo, tipo de curva, tempo de atuação e tolerância 
conforme orienta a figura a seguir. 
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Figura 21 – Configurações do teste de sobrecorrente de sequência negativa. 

7. Testes de Pickup 

Para o teste de pickup de cada curva de sobrecorrente será preciso gerar uma rampa 
que se inicie em um valor inferior ao nível de pickup e seja incrementada até alcançar o 
respectivo limiar de operação. Além disso, é preciso que para cada curva, seja definida a 
binária de entrada correspondente ao sinal de pickup ajustado no relé. 

Na tela inicial do software Manual e dentro da área “Falta”, localizada na região à 
esquerda da tela, expanda a seção “NO01” e altere o modo de geração de “Direto” para 
“Rampa”. Acesse a janela de configuração da rampa clicando no botão com “...”. A figura a 
seguir procura ressaltar os pontos supracitados. 

Para definição da rampa a ser gerada, certifique-se que o “Tipo de Rampa” está como 
“Módulos” e que a mesma será uma rampa “Direta”, conforme destaca a figura a seguir.  



19 

 
INDÚSTRIA & COMÉRCIO 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 75 – Bairro Custódio Pereira – CEP 38405-202 
Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3218-6800 - Fax: (34) 3218-6810 
www.conprove.com.br – www.conprove.com.br/forum – suporte@conprove.com.br 

 
Figura 22 – Configuração da rampa a ser gerada. 

Feito isto, na área “Valores Inicias” defina para o canal “Ia” uma corrente de 0,48A. Em 
seguida, clique com o botão auxiliar em cima dos campos de corrente e opte pela 
configuração de um circuito com fases “Trif. Eq. – Rot. Inversa”, conforme destaca a figura a 
seguir. Além disso, defina os valores de “Limites e Incrementações” e “Tempo Aprox. de 
Geração a Cada Incr.:” também conforme indica a figura a baixo. Por fim, clique em “OK”. 

 
Figura 23 – Configuração da rampa para primeiro teste de pickup. 
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Definida a Rampa, dentro da área “Cronômetros” escolha na “Interf. Parada” do 
“Cronômetro 1” a binária de entrada “BI01” como interface de parada da geração mediante 
um sinal de pickup por parte do relé, conforme exposto na figura a seguir. 

Na sequência, expanda a seção “NO01” na área “Monitoramento” para 
acompanhamento dos valores de corrente que estão sendo incrementados em tempo real.  

Para início do teste, clique no botão “Iniciar” em destaque na figura a seguir e salve o 
pickup encontrado clicando no botão em destaque. Caso o resultado encontrado esteja 
correto, a linha marcada no gráfico assumirá a cor verde. 

 
Figura 24 – Teste de Pickup da curva de tempo inverso. 

Para teste da próxima curva, a primeira de tempo definido, altere as condições da 
rampa para os valores definidos na figura a seguir. Em seguida, repita o processo de 
inicialização do teste e armazenamento do pickup encontrado, atentando-se para seleção da 
“BI02” como interface de parada para este segundo teste de pickup e uso do ícone de 
gravação do resultado da respectiva curva (“Instant. 1”). 
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Figura 25 – Configuração da rampa para segundo teste de pickup. 

Por fim, repita os procedimentos realizados anteriormente e ajuste uma terceira rampa 
para teste da terceira curva de sobrecorrente. A figura a seguir apresenta os ajustes da 
rampa. Na sequência repita o processo de inicialização do teste e armazenamento do pickup 
encontrado, atentando-se para seleção da “BI03” como interface de parada para este 
segundo teste de pickup e uso do ícone de gravação do resultado da respectiva curva 
(“Instant. 2”). 
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Figura 26 – Configuração da rampa para terceiro teste de pickup. 

Finalizada a reprodução das rampas e armazenamento dos pickups encontrados, os 
resultados dos testes de pickup serão apresentados conforme dispõe a figura a seguir: três 
linhas de pickup marcadas no gráfico em verde, onde a cor denota a condição de aprovação 
do teste. 
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Figura 27 – Resultados Testes de Pickup. 

8. Teste de Tempo 

O teste de tempo tem o intuito de verificar o sinal de trip da função de proteção. Deste 
modo, além do nível de corrente, o tempo de atuação da proteção para a respectiva 
corrente também é avaliado. 

Para este procedimento, retorne o tipo de geração da “Falta” para “Direto” e defina uma 
geração trifásica equilibrada de rotação invertida entre as três fases (clique com botão 
auxiliar no campo da corrente e selecione a opção “Trif. Eq. – Rot. Inversa”) de “0,60A”. 

Por fim, antes iniciar geração, mantenha a “BI04” como interface de parada da geração. 
Inicie o teste clicando no botão “Iniciar”. Após a atuação da proteção no relé e sensibilização 
da mala de testes (parada da geração no software), capture o ponto testado clicando no 
ícone do laço em destaque na figura a seguir. Caso o teste tenha sido aprovado, um ponto 
verde será marcado em cima da curva de sobrecorrente. 
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Figura 28 – Configurações para teste de tempo. 

Capturado o primeiro ponto testado (3x 0,60A = 1,80A), aumente o valor da corrente 
na fase “Ia” conforme desejar e teste um novo ponto a partir do botão “Iniciar”. Encontrado o 
tempo de atuação do ponto, grave-o através do ícone supracitado. 

Repita este procedimento quantas vezes forem necessárias e possíveis. Os resultados 
encontrados no teste estarão dispostos conforme exemplifica a figura a seguir. 

 
Figura 29 – Resultados do teste de ponto. 
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9. Relatório 

Finalizado o teste para verificação da Sobrecorrente de Sequência Negativa, retorne a 
tela inicial do software Manual e clique no botão “Apresentar Relatório” que se encontra na 
barra principal e em destaque na figura a seguir. 

 
Figura 30 – Criação do relatório dos testes. 

Serão apresentadas opções de dados a serem distribuídos no relatório, conforme 
apresenta a figura a seguir. Escolha aqueles importantes para atender suas demandas. 

 
Figura 31 – Dados para Relatório. 

A figura a baixo apresenta o inicio de um relatório. Vale mencionar que dentro do 
Conprove Test Center  (CTC) possuí uma ferramenta chamada “Preferências”, que permite ao 
usuário inserir uma figura para preencher a imagem do cabeçalho do relatório com a logo 
da empresa, por exemplo. Além disso, conforme destaca a figura a seguir, é possível 
converter o relatório para .pdf e .doc, portanto, este último permite a alteração do 
documento, ainda que sejam perdidas as características que tornam o relatório um 
documento integralmente produzido pelos softwares da Conprove. 
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Figura 32– Relatório de testes. 
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Apêndice A – Tolerâncias do Fabricante 

 

                           
Figura 33 – Tolerâncias dos elementos de sobrecorrente de tempo inverso e de tempo definido. 
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Apêndice B – Diagrama de Terminais 

 
Figura 34 – Diagrama de terminais. 
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Apêndice C – Equivalência de Parâmetros entre Relé e Software 

Tabela 2 – Equivalência de parâmetros entre o SEL-351A e o Manual. 

Software Manual Relé SEL-351A 

Parâmetro Figura Parâmetro Figura 

Pkp Esperado – Instant.1 

Figura 21 

50Q1P 

Figura 8 
Pkp Esperado – Instant. 2 50Q2P 

t Esperado – Instant. 1 67Q1D 

t Esperado – Instant. 2 67Q2D 

Pkp Esperado – Temp. 51QP 

Figura 9 Curva Temp. 51QC 

Dial Tempo 51QTD 

 


