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Sistema para ensaios de proteção e localização de faltas por ondas 

viajantes CE-TW1 

 

 

 

 Testes automáticos em relés de proteção e registradores de perturbações que possuem função 

de localização de faltas por ondas viajantes (TWFL – Travelling Waves Fault Locator); 

 Testes dinâmicos em relés com reprodução de arquivos ATP e COMTRADE que possuam 

sinais com alta frequência; 

 Geração de sinais de tensão e corrente com amplo espectro de frequência. 
 

 
O CE-TW1 é um equipamento leve e portátil que, em conjunto com as malas de teste CE-

7012, CE-6710 ou CE-6707, possibilita os ensaios de proteção e localização de faltas através de 

ondas viajantes nos relés de proteção e registradores de distúrbios que possuem esta função 

(TWFL). 

É capaz de realizar testes de trip e localização de faltas por ondas viajantes pelos métodos 

de um terminal, dois terminais e múltiplos terminais, sem necessidade de ajustes ou controles 

especiais, pois reproduz na totalidade as formas de onda de tensão e corrente simuladas para a 

falta em análise. 

 

CE-TW1 

 APLICAÇÕES: 

1. ESCOPO 
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Ele possui saídas de tensão e corrente em níveis compatíveis para a injeção direta nas 

entradas dos dispositivos sob teste, sem necessidade de bypass dos TCs e TPs da entrada do 

dispositivo ou de montagens especiais. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

O equipamento CE-TW1 possui 6 canais de geração, sendo 3 canais de tensão mais 3 de 

corrente, controlados por um poderoso Processador Digital de Sinais (DSP) e conversores 

Digital-Analógico de alta velocidade e resolução, capazes de reproduzir as formas de onda 

desejadas de forma fidedigna, com amplo espectro de frequências e em amplitudes coerentes 

com as entradas tradicionais dos dispositivos sob teste. Não necessita alterações físicas ou de 

configurações específicas nos equipamentos sob teste para a realização dos ensaios, tornando os 

testes mais rápidos, práticos e confiáveis, uma vez que o dispositivo está sendo ensaiado 

conforme a condição normal de uso no sistema elétrico.    

Todos os cenários dos testes a serem realizados são controlados pelo software PS Simul¹, 

que permite modelar de forma fidedigna os parâmetros do sistema elétrico, garantindo resposta 

realista de todos os sinais. Este software possui integração total com a mala de testes, com o CE-

TW1 e com o CE-GPS, necessários para a realização dos ensaios. É possível reproduzir arquivos 

COMTRADE e ATP com alta fidelidade dos sinais, inclusive os de alta frequência.  

Nos ensaios de proteção e localização de faltas por ondas viajantes (TWFL) o sistema gera 

não apenas a primeira frente de onda, mas também suas reflexões, pois reproduz na totalidade as 

formas de onda de tensão e corrente simuladas para a falta em análise. Isso permite a localização 

da falta de forma mais precisa e ainda permite que os algoritmos de cálculo de 1 terminal e 

múltiplos terminais operarem em conjunto e de forma simultânea. 

Para garantir o máximo de precisão na localização das faltas simuladas, o hardware do CE-

TW1 possui osciladores de frequência de altíssima precisão e estabilidade que trabalham em 

conjunto com o CE-GPS durante os ensaios, mantendo a sincronização temporal entre os 

equipamentos nos dois lados da linha de transmissão durante todo o tempo de ensaio. 

O controle de todos os dispositivos – mala de testes, GPS e CE-TW1 – é feito no mesmo 

software, sem necessidade de configurações externas ou parametrizações adicionais, tornando o 

uso muito mais fácil e intuitivo.  

 

 

 

 
¹ O PS Simul é um software para modelagem e simulação de transitórios eletromagnéticos desenvolvido pela Conprove. Este 

produto é vendido separadamente. 
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2.1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

Tensão de alimentação: 90 – 264 Vac com frequências de 45 a 65 Hz, sem necessidade de 

chaveamento externo. 

 

2.2. SAÍDAS DE TENSÃO 

 

Número de fases: 3 

Alcance por fase: ±100 Vpk 

Tempo de Subida: < 1 µs típico¹ 

Resolução de tempo para injeção: 10ns 

Diferença de tempo total entre 2 conjuntos: < 100ns típico² 

Isolação: Cada Tensão possui neutro isolado 

 

2.3. SAÍDAS DE CORRENTE 

 

Número de fases: 3 

Alcance por fase: ±7 Apk  

Tempo de Subida: < 1 µs típico¹  

Resolução de tempo para injeção: 10ns 

Diferença de tempo total entre 2 conjuntos: < 100ns típico² 

Isolação: Isolados dos canais de tensão. Neutro comum entre as correntes 

 

2.4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS  

 

Temperatura de operação: 0 °C a 50 °C 

Temperatura de armazenamento: -25 °C a 70 °C 

Umidade relativa: 5 a 95%, não condensada 

 

2.5. PESO 

 

A unidade de teste pesa menos de 3,7 kg. 
 

 

 

 

 

¹ Tempo de subida pode variar dependendo das características da carga conectada e da amplitude final do sinal. Sempre que 

possível utilize os cabos e a conexão indicada no Manual do CE-TW1. 

² Diferença total considerando 2 conjuntos completos com malas de testes, CE-GPS e CE-TW1 

 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
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2.6. MEDIDAS 

 

A unidade de teste tem 30,5 cm de largura x 13,2 cm de altura x 25,7 cm de profundidade 

 

2.7. CAIXA DE TRANSPORTE 

 

O sistema é acondicionado em caixa robusta, resistente a impactos, com material para 

amortecer vibrações e choques. Na caixa existe espaço para acomodar tanto o CE-TW1 quanto 

os cabos. Possui alças para facilitar o transporte. 

 

2.8. CABOS 

 

Possui um conjunto de cabos para ensaio, em quantidade compatível com as 

possibilidades do equipamento, composto por: 

 

- 6 Cabos de 2 vias 2 metros de comprimento com par de plugs banana niquelados; 

- 1 Cabo de força 3 metros padrão ABNT; 

- 1 Cabo 2 metros com plugs banana niquelados, para aterramento marca: Multi-Contact; 

- 1 Cabo de comunicação; 

- 1 Cabo de sincronização temporal.  

 

 

 

A Conprove garante o reparo e/ou a substituição, sob suas expensas, de todo e qualquer 

material em que se constatar defeito de projeto ou fabricação durante o período de 12 (doze) 

meses a partir da data de sua entrega. 

Garantimos assistência técnica em território nacional (Brasil), tornando-a muito 

mais rápida e econômica. 

3. GARANTIA 
 


