
Descrição	do	Produto
O OWL SENSOR é um produto

genuinamente nacional, orgulhosamente
produzido no Brasil, e que foi idealizado e
desenvolvido pela NASTEK para proporcionar
robustez e praticidade com baixo custo às
medições e monitoramento das redes de MT e
AT do sistema elétrico.

Com tecnologia inovadora e certificada, o
OWL SENSOR compõe a mais nova geração de
SMART GRID.

De fácil instalação, através de bastão
isolado em linha viva, e configuração em rede de
sensores autônomos, georreferenciados e com
conectividade ”Plug and Play” em RF (915MHz),
compõe uma perfeita ferramenta para a
supervisão e telemetria de grandezas elétricas,
defeitos e perdas no sistema, possibilitando
diversas aplicações em áreas urbanas e rurais,
inclusive como GATEWAY de comunicação para
a transmissão de informações do sistema
elétrico (leitura de medidores, sensores, dentre
outros), otimizando os custos operacionais e
melhorando indicadores como DEC e FEC.

DESTAQUES
• Medição de A, KVAh, KVArh, FP e oC.

• Monitoramento de falta de tensão,
sobrecorrente, aquecimento do cabo, perdas
elétricas, em linhas de MT / AT a partir de 1A.

• Detecção de faltas elétricas e de alta
impedância.

• Comunicação RF de longo alcance (até 30 Km)
entre sensores autônomos, georreferenciados
e conectividade “Plug and Play”.

• Inexistência de bateria química e vida útil de
mais de 20 anos.

• Prática instalação com bastão isolado.

• Disponibilização de dados em nuvem para
integração com sistema SCADA.

• Linhas até 138KV.

A NOVA GERAÇÃO DE SMART GRID

OWL	SENSOR

Após a fixação do OWL na linha, e inserção
de informações básicas em um APP android
pelo instalador, o sistema já providencia de
forma automática todas as demais
configurações e testes de diagnósticos e
performance inerentes ao funcionamento do
sistema em malha, sinalizando o sucesso da
instalação, disponibilizando os dados em nuvem
para o sistema Web na central de operação e
liberando a equipe para outras instalações, de
forma prática, rápida e segura.

Instalação	através	de	bastão	isolado	em	Linha	viva	
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Descripción del Producto
OWL SENSOR es un producto idealizado y

desarrollado por NASTEK para proporcionar
solidez y practicidad a bajo costo en las
mediciones y monitoreo de las redes de MT y AT
del sistema eléctrico.

Con tecnología innovadora y certificada,
OWL SENSOR compone la última generación de
SMART GRID o Redes Inteligentes.

Su instalación es fácil, a través del bastón
aislado en línea viva, y la configuración de
sensores autónomos, georreferenciados y con
conectividad "Plug´n´Play" en RF (915MHZ),
OWL SENSOR es una herramienta perfecta para
la supervisión en tiempo real de magnitudes
eléctricas, defectos y perdidas en el sistema,
posibilitando diferentes aplicaciones en áreas
urbanas y rurales, incluso como GATEWAY de
comunicación para la transmisión de
informaciones del sistema eléctrico (lectura de
medidores, sensores, entre otros), optimizando
los costos de operación y mejorando indicadores
tales como la duración equivalente de
interrupción por unidad de consumo (DEC) y la
frecuencia equivalente de interrupción por
unidad de consumo (FEC).

DESTAQUES

• Medición de A, KVAh, KVArh, FP e oC.

• Control de falta de tensión, sobre corriente,
calentamiento del cable, pérdidas eléctricas en
líneas de media tensión (MT) y alta tensión (AT)
a partir de 1 Amperio.

• Detección de falta de alta impedancia.

• Comunicación por radiofrecuencia (RF) de largo
alcance (hasta 30 Kilómetros) entre los
sensores independientes, los georreferenciados
y la conectividad “Plug’n’Play”.

• Inexistencia de batería química y vida útil de
más de 20 años.

• Instalación práctica con bastón aislado.

• Disponibilidad de datos em la nube para
integración al sistema SCADA.

LA NUEVA GENERACIÓN DE SMART GRID

OWL SENSOR

Después de la instalación de OWL en la
línea, y de la inserción de la información básica
en una aplicación hecha por el instalador, el
sistema ya proporciona de forma automática
todas las demás configuraciones y pruebas de
diagnóstico y desempeño relacionadas al
funcionamiento del sistema de malla, señalando
igualmente el éxito de la instalación, poniendo
los datos a disposición en la nube del sistema
Web de la central de operaciones y liberando el
equipo para otras instalaciones, de manera
práctica, rápida y segura.

Instalación a través del bastón aislado en línea viva
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OWL SENSOR – RF 915MHz



Com um refinado sistema de
carregamento e gestão de consumo, o OWL
SENSOR não possui bateria química e seu
sistema de energia é alimentado pelo próprio
campo eletromagnético da rede com alta
eficiência, permitindo que o mesmo funcione
ininterruptamente em redes com baixa carga e
correntes a partir de 1 Ampere nas variadas
faixas de tensão, viabilizando sua utilização em
todo o sistema elétrico, garantindo uma longa
vida útil ao equipamento (mais de 20 anos) e
possibilitando comunicação eficiente por
dezenas de dias mesmo após a queda da
alimentação pelo sistema elétrico.

Seu sistema de medição possui precisão
metrológica possibilitando sua aplicação até
mesmo como medidor de energia elétrica.

• Medição de corrente elétrica média, máxima e
mínima diária na linha / horários de
ocorrências.

• Medição de KVAh, KW, KVArh e Fator de
Potência médio, máximo e mínimo diários na
linha.

• Medição de temperatura média, máxima e
mínima diária do cabo / horários de
ocorrências;.

• Detecção e alarme de falta de tensão na linha.

• Detecção e alarme de violação de níveis
corrente elétrica e/ou di/dt na linha.

• Detecção de falta de alta impedância.

• Detecção de perdas elétricas técnicas e
comerciais na rede.

• Detecção de Fraudes através da comparação de
consumos.

A NOVA GERAÇÃO DE SMART GRID

OWL	SENSOR

O Sistema de rede de sensores OWL possui
conectividade ”Plug and Play” em RF, frequência
livre de 915MHz, com alcance de até 30Km (com
visada) entre os sensores. Sensores masters
(HUB’s) com conectividade RF-Ethernet ou RF-
satelital complementam a rede OWL formada
por 01 sensor master no início e/ou final e
outros 20 grupos de sensores, espaçados e
conectados entre si, possibilitando as cobertura
de centenas de quilômetros de redes elétricas.

A rede OWL monitora continuamente as
linhas e disponibiliza na nuvem as leituras
diárias programadas, alarmes de violações de
parâmetros pré-determinados e consultas do
operador em tempo real para um software web
dedicado e/ou software SCADA.
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Topologia do	Sistema

Rede	OWL

O conjunto de características técnicas e
operacionais aliado à robustez, ao custo, e a sua
fácil implantação, fazem do OWL SENSOR um
equipamento único no mercado mundial para a
redução das perdas, melhor planejamento e
otimização da operação e da manutenção do
sistema de distribuição de energia elétrica.

Aplicações do	OWL	SENSOR



Os dados adquiridos de campo são
enviados de sensor a sensor até a HUB e desta à
nuvem, e podem ser visualizados pelo software
OWL Analitcs que disponibiliza graficos, alarmes
e possibilita balanços energéticos para as várias
aplicações.

.

• Redução no tempo de verificação e
atendimento das ocorrências do sistema
elétrico.

• Detecção e determinação das perdas técnicas
na rede elétrica.

• Detecção de perdas comerciais no
fornecimento de energia com a comparação
das medições.

• Determinação do carregamento das linhas para
maior planejamento.

• Melhoria no fornecimento da qualidade de
energia.

• Melhoria de indicadores como DEC e FEC.

• Redução de custos operacionais com a
geolocalização de faltas e redução do tempo de
interrupção do sistema.

• Dentre outros.

A NOVA GERAÇÃO DE SMART GRID

OWL	SENSOR

O sistema fornece o nível de carga do
sensor e a energia total (KVAh, KW e KVAr)
trafegada diária e por período, através do input
da tensão no sistema.
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www.nastek.com.br

Benefícios do	OWL	SENSOR

Software	OWL	Analitcs

OWL	S – Rede	de	Sensores	Georeferenciada

OWL	S – Visualização	gráfica		(A,	FP)

Além dos alarmes o operador pode
verificar grandezas como corrente e fato de
potência diários e por períodos.

OWL	S – Visualização	gráfica		(oC,	KVAh,	KW,	KVArh)


