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PRATICIDADE,  FACILIDADE, 
PRECISÃO E CONFIANÇA NA 

VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES

A Montrel, fundada no Brasil em 1986, é referência no  
mercado de distribuição de energia elétrica por fornecer 
soluções eficientes no combate a perdas, com sua linha de 
analisadores de medidores ADR. 

Equipamentos portáteis para testes em campo de medidores 
eletrônicos e eletromecânicos com características distintas, 
desde equipamentos monofásicos a trifásicos, a linha ADR 
tem garantido uma redução considerável nas perdas de dis-
tribuidoras de energia elétrica devido à maior assertividade ao 
remover medidores defeituosos ou adulterados.

O ADR M2000, o ADR 3000, o ADR Multi4000 e o ADR 5000 
englobam diferentes necessidades e testes de maneira rápida 
e eficiente. 

MISSÃO
Disponibilizar soluções eficazes para 
nossos parceiros através de produtos e 
serviços de qualidade, que auxiliem as 
concessionárias de energia elétrica no 
combate a perdas, em benefício de toda 

a sociedade.

VISÃO
Contribuir para o desenvolvimento de 
novas tecnologias, produtos e soluções, 
sendo referência em equipamentos 
ligados à redução de perdas de energia 

elétrica.

VALORES
Ética, aperfeiçoamento, qualidade e com-
petência, para fidelizar nossos clientes, 
fornecedores e colaboradores.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Indicação do percentual de erro do medidor testado 

(com fácil interpretação através do display), Kd estimado,  
impedância da rede, tensão inicial e média do período de teste  
e código de segurança;

• Função voltímetro RMS / frequencímetro;
• Classe de exatidão: 0,3%
• Dimensões: 80 x 90 x 230 mm;
• Peso: 1 kg;
• Invólucro: Plástico ABS;
• Isolação elétrica: CAT IV 600V;
• Tensão de operação: 100 a 280V~;
• Alimentado pela própria conexão de medição;
• Frequência: 45 a 65Hz;
• Consumo máximo: 800W (1600W para versão 4.0);
• Proteção: elemento térmico bi-metálico, fusível 5A e bloqueio 

eletrônico da carga em tensões superiores a 280V~;
• Método de medição: Integração por referência;
• Carga interna: Elemento resistivo com fator de potência 

unitário;
• Isolante térmico: Fibra cerâmica silicoaluminosa;
• Resfriamento: Turbo ventilador;
• Potência aplicada: 100 a 1600W controlada em função da 

tensão;
• Display: Cristal líquido de 2 linhas x 16 caracteres;
• Conexão de medição: Borne de segurança 4mm, ponta de 

prova tipo agulha, garra tipo jacaré e conector em “L”;
• Conexão auxiliar: Plug P2 fêmea;
• Temperatura de operação: 10 a 50°C;
• Umidade relativa do ar: 10 a 90%;
• Grau de proteção: IP20;
• Grau de poluição 3;
• Calibração rápida com padrão ou medidor aferido;

• Fácil manutenção.

A OPERAÇÃO
 1  Desligar o consumidor 
2  Conectar o ADR na saída do medidor
3  Selecionar função “Teste”
4  Informar parâmetros do ensaio
5  Iniciar ensaio
6  Contar os pulsos (ou voltas) do medidor
7  Avaliar resultado do ensaio

Equipamento com carga própria para testes de exatidão em 
medidores eletrônicos e eletromecânicos (monofásicos, bi-
fásicos e trifásicos), o ADR M2000 é capaz de identificar desvi-
os nos registros de consumo de energia elétrica. Ao comparar 
a energia fornecida à indicada pelo medidor, realiza testes 
de maneira prática e rápida, proporcionando ao técnico de 
campo uma ferramenta confiável para maior assertividade na 
decisão de retirada e substituição de medidores. 

RAZÕES PARA SE OBTER
• Redução de perdas comerciais
Auxilia tanto na identificação de medidores adulterados ou 
que possuem um erro de medição maior do que o aceito pela 
distribuidora, quanto ao diminuir o risco desnecessário de 
sua retirada para análise em laboratório. Assim sendo, reduz 
o custo de operação da triagem, apresentando uma excelente 
economia.

• Praticidade e agilidade
Com interpretação através do display, o ADR M2000 oferece 
uma fácil operação com poucos passos para a realização 
do teste. Além disso, o teste realizado é rápido, levando até  
pouco mais de dois minutos do início ao resultado exibido.



RAZÕES PARA SE OBTER
• Redução de perdas comerciais
Auxilia tanto na identificação de medidores adulterados ou 
que possuem um erro de medição maior do que o aceito pela 
distribuidora, quanto ao diminuir o risco desnecessário de 
sua retirada para análise em laboratório. Assim sendo, reduz 
o custo de operação da triagem, apresentando uma excelente 
economia.

• Inspeção completa de medidores e de instalação 
O ADR 3000 também realiza outros ensaios, como  
teste de mostrador e de marcha em vazio proporcionando à  
distribuidora uma análise completa, permitindo redução 
de perdas também para essas falhas, e não somente para  
erros de exatidão de medidores.
Assim, realiza uma inspeção completa de medidor e  
instalação, também a pedido do cliente. Como consequên-
cia o número de medidores enviados aos laboratórios é  

reduzido.

O ADR 3000 é um equipamento portátil, operado por tablet 
ou smartphone, para execução de ensaios e inspeções de  
medidores de energia elétrica em campo.
É possível executar ensaios independentes de exatidão, 
mostrador e marcha em vazio ou ainda inspeções completas 
incluindo todos os ensaios. Para cada ensaio ou inspeção re-
alizados gera-se um relatório contendo todas as informações 
pertinentes e resultados, que pode ser impresso inclusive em 
campo. O ADR 3000 permite o uso de todas as plataformas de 
compartilhamento de um dispositivo móvel, como WhatsApp, 
nuvem, Skype, e-mail, etc., suporte de impressão de relatórios 
e diversos formatos de arquivos que poderão ser integrados 
a sistemas já em uso. Além disso, não há interação direta do 
operador com o sistema energizado no momento do teste.
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APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
• Relatório dos resultados obtidos com dados do cliente  
   e operador;
• Possibilidade de impressão em campo;
• Exportação dos relatórios em formato CSV, HTML ou PDF;
• Possibilidade de compartilhamento de resultados através  
   de e-mail ou memória flash;
• Medição de variáveis em lista, gráfico de amplitude em  
   tempo e gráfico fasorial.
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Capacidade de geração de corrente: 1A a 45A;
• Alimentação: fonte chaveada interna;
• Tensão de alimentação de 90 a 265V~ ± 10% (Outras 
   escalas sob demanda);
• Frequência de operação: 45 a 65 Hz;
• Consumo máximo: 150 W;
• Alimentado pela própria conexão de medição;
• Conexão de corrente: conector retrátil 4mm;
• Capacidade de medição de tensão: 90 a 265V~ ±10%;
• Isolação elétrica: CAT IV – 300 V;
• Classe de exatidão: 0,2%;
• Conectividade: Conexão Bluetooth – Classe 1 (20 metros);
• Saídas de pulsos de calibração (Wh, varh);
• Entrada para sensor de pulsos e marcas de discos;
• Grau de proteção: IP40;
• Peso: 7 kg;
• Temperatura máxima e operação: 60 ° C
• Método de medição: integração por referência.
• Operação: tablet ou smartphone com comunicação 
   Bluetooth e sistema operacional Android;
• Impressão e exportação de relatórios;
• Armazenamento de relatórios de ensaios e inspeções;
• Inspeção completa com relatório gerado em campo;
• Conexão de tensão: plug 6mm 40A com isolação;
• Indicação luminosa de status do equipamento;
• Dimensões: 170 x 310 x 380 mm;
• Contagem de pulsos / voltas:

• Botão para disparo manual (entrada de pulsos);
• Fotocélula para captação de marca ou pulsos  

        luminosos;
• Fotocélula para captação de pulsos infravermelhos  

        pela porta óptica;
• Comando para disparo à distância através do aplicativo     

        (tablet ou smartphone).

GRANDEZAS ELÉTRICAS MEDIDAS
• Tensão e corrente RMS;

• Potência ativa, reativa e aparente;

• Fator de potência;

• Defasagem;

• Energia ativa e reativa.

A OPERAÇÃO
1  Desconectar o medidor da rede e da carga
2  Conectar o ADR 3000 ao medidor
3  Conectar o ADR 3000 à rede
4  Selecionar função “Ensaios”
5  Informar parâmetros da instalação
6  Selecionar o tipo de ensaio:

a.  Ensaio de exatidão
O ensaio de exatidão consiste na obtenção do desvio de 
registro de consumo em medidores de energia elétrica. O 
equipamento aplica no medidor a tensão da rede e uma 
corrente controlada de 1 a 45A (energia ativa ou reativa) 
e compara a energia medida com a energia aplicada; o 
medidor é considerado aprovado se não exceder o limite  
máximo de erro configurado.

b.  Ensaio de mostrador
No ensaio de mostrador, o ADR 3000 aplica uma quantidade 
conhecida de energia (1 kWh, ativa ou reativa) e compara a 
integração do mostrador. O medidor é considerado aprova-
do se a integração do mostrador for igual à energia aplicada 
ou considerado reprovado em caso contrário.

c.  Ensaio de marcha em vazio
O ensaio de marcha em vazio consiste em aplicar no  
medidor a tensão fornecida pela rede, sem nenhuma  
corrente, e avaliar seu comportamento durante um  
período de tempo.

d.  Teste completo de inspeção
A inspeção de medidores de energia elétrica contempla a 
execução de todos os ensaios (que estiverem habilitados): 
exatidão em energia ativa e reativa, mostrador (integração) 
em energia ativa e reativa e marcha em vazio; contempla 
também a inclusão de observações, fotos, conclusão e  
informações complementares sobre o medidor e suas 
condições verificadas durante a inspeção.

7  Informar parâmetros do ensaio
8  Ajustar sensor
9  Iniciar ensaio
10  Aguardar contagem de pulsos (ou tempo do ensaio)
11  Avaliar resultado do ensaio
12  Salvar resultado
13  Exportar relatório
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Operado por tablet ou smartphone, o ADR Multi4000 combina 
praticidade e eficiência na realização de diversas leituras e tes-
tes de medidores tanto eletrônicos quanto eletromecânicos. 
Equipamento trifásico, utiliza clamps para leitura da carga do 
consumidor para realização de testes, não sendo necessário 
desligar o fornecimento de energia do mesmo. Através de  
tabelas e gráficos (fasorial e lineares) em tempo real, o técnico 
de campo tem em suas mãos dados valiosos para análise e 
redução de perdas comerciais para distribuidoras.

RAZÕES PARA SE OBTER
• Redução de perdas comerciais
Auxilia tanto na identificação de medidores adulterados ou 
que possuem um erro de medição maior do que o aceito pela 
distribuidora, quanto ao diminuir o risco desnecessário de 
sua retirada para análise em laboratório. Assim sendo, reduz 
o custo de operação da triagem, apresentando uma excelente 
economia.

• Praticidade e segurança
Por ser operado por tablet ou smartphone, os testes realiza-
dos pelo ADR Multi4000 são práticos e seguros. Utilizando 
da plataforma Android, com um aplicativo simples, intuitivo 
e de interface amigável, o ADR Multi4000 permite o uso de 
todas as plataformas de compartilhamento de um dispositivo 
móvel, como WhatsApp, nuvem, Skype, e-mail, etc., suporte de 
impressão de relatórios e diversos formatos de arquivos que 
poderão ser integrados a sistemas já em uso. Além disso, não 
há interação direta do operador com o sistema energizado no 
momento do teste.

• Comodidade ao consumidor
Nem todos os consumidores podem ter seu fornecimento 
de energia interrompido durante um teste. Assim sendo, o 
fato de o modelo ADR Multi4000 utilizar clamps e a própria 
carga do consumidor na execução de testes é uma grande 
vantagem, uma vez que a interrupção não é necessária e a 
aplicação de testes em diversos ambientes, como comércios e 
indústrias se torna mais fácil. 
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A OPERAÇÃO
1  Conectar os cabos de tensão à rede
2  Conectar os clamps de corrente no circuito
3  Ajustar o sensor
4  No aplicativo, selecionar a função “ADR”
5  Informar os parâmetros do ensaio
6  Iniciar o ensaio
7  Aguardar contagem de pulsos
8  Avaliar resultado do ensaio
9  Salvar resultado
10 Exportar relatório

GRANDEZAS ELÉTRICAS MEDIDAS
• Medição de tensão e corrente monofásica, bifásica ou 
   trifásica em Y ou Δ;

• Tensão RMS de linha e fase;

• Corrente RMS (com medição opcional de corrente de neutro);

• Potência ativa, reativa e aparente;

• Fator de potência;

• Sequência de fase;

• Ângulo de fase.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
• Relatório dos resultados obtidos com dados do cliente 
  e operador;

• Possibilidade de impressão em campo;

• Exportação dos relatórios em formato CSV, HTML ou PDF;

• Possibilidade de compartilhamento de resultados através 

  de e-mail ou memória flash;

• Medição de variáveis em lista, gráfico de amplitude em 
  tempo e gráfico fasorial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Gráficos de tensão, corrente e potência em tempo real;
• Gráfico fasorial em tempo real;
• Fonte chaveada 90 a 480V~ (F-F) ± 10% | 80 a 280V~ (F-N) 
   ± 10% (Outras escalas sob demanda);
• Frequência: 45 a 65Hz;
• Consumo máximo: 10W;
• Alimentado pela própria conexão de medição.
• Conexão tipo Borne 4mm;
• Medição com 2, 3 ou 4 fios;
• Capacidade de medição de tensão: 80 a 530V~;
• Isolação elétrica Cat IV 300V; 
• Clamp de núcleo articulado 10A e 200A (Outras escalas sob consulta);
• Classe de exatidão:   Wh ≤ ± 0,2% 
                                       varh ≤ ± 0,4%
• Conexão Bluetooth, Classe 1 (20 metros).
• Saídas de pulsos de calibração (Wh, varh);
• Entrada de pulsos de modo sensor / disparador;
• Tensão auxiliar 12V @ 100mA;
• Grau de proteção: IP65;
• Peso: < 1Kg; 
• Temperatura máxima de operação: 60°C;
• Método: Integração por referência;
• Indicação de LED de STATUS.
• Tablet ou Smartphone com comunicação Bluetooth e siste-
ma operacional Android;
• Suporte para impressão em campo;
• Contagem de pulsos/voltas:

•  Botão para disparo manual (entrada de pulsos);
•  Fotocélula para captação de marca ou pulsos luminosos;
•  Fotocélula para captação de pulsos infravermelhos pela 

        porta óptica.
•  Comando para disparo à distância através do aplicativo 

         (tablet ou smartphone).
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O ADR 5000 é um equipamento eletrônico, com interface  
incorporada, destinado à verificação do desvio de registro em 
medidores de energia elétrica de medição direta ou indireta.

O equipamento consiste em um sistema embarcado com 
display de cristal líquido TFT,  possibilitando a visualização 
de grandezas em tempo real, teclado físico que permite ao 
usuário operar o equipamento mesmo equipado com os 
EPIs, clamps de corrente do tipo alicate de núcleo articulado,  
conexões de tensão e sensores para captação de marcas e 
pulsos de medidores.

Assim como o ADR Multi4000, o ADR 5000 integra agilidade 
e confiança em um único equipamento portátil e é desti-
nado à verificação do registro de medidores de energia e 
létrica, em campo, em pequenos e grandes consumidores 
(nos grupos “A” e “B”), evitando transtornos decorrentes da 
interrupção no fornecimento de energia elétrica ao cliente, 
uma vez que não é necessário desconectá-lo no momento do 
teste.

Com o ADR 5000 é possível gerar relatórios dos ensaios  
realizados, diretamente em campo, no momento do teste. É 
possível ainda exportar os relatórios e os dados dos ensaios 
via USB para um pen drive.

RAZÕES PARA SE OBTER
• Redução de perdas comerciais
Auxilia tanto na identificação de medidores adulterados ou 
que possuem um erro de medição maior do que o aceito pela 
distribuidora, quanto ao diminuir o risco desnecessário de 
sua retirada para análise em laboratório. Assim sendo, reduz 
o custo de operação da triagem, apresentando uma excelente 
economia.

• Praticidade e segurança
Para situações e eventos onde a utilização de smartphones 
ou tablets é restrita o ADR 5000 surge como uma alternati-
va ao ADR Multi4000. Sua operação e análise de resultados 
se dá de maneira semelhante a este, com a diferença de sua  
interface incorporada, mantendo grande parte dos benefícios 
e recursos. Pode ser operado dentro do case de acomodação 

ou removido e seguro pelas mãos.

• Comodidade ao consumidor
Nem todos os consumidores podem ter seu fornecimento de 
energia interrompido durante um teste. Assim sendo, o fato 
de o modelo ADR 5000 utilizar clamps e a própria carga do 
consumidor na execução de testes é uma grande vantagem, 
uma vez que a interrupção não é necessária e a aplicação de 
testes em diversos ambientes, como comércios e indústrias 
se torna mais fácil. 
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A OPERAÇÃO 
1  Conectar os cabos de tensão à rede
2  Conectar os clamps de corrente no circuito
3  Ligar o equipamento
4  Ajustar o sensor
5  Selecionar a função “Ensaio”
6  Informar os parâmetros do ensaio
7  Iniciar o ensaio
8  Aguardar contagem de pulsos
9  Avaliar resultado do ensaio
10  Salvar resultado
11  Exportar relatório

GRANDEZAS ELÉTRICAS MEDIDAS
• Medição de tensão e corrente monofásica, bifásica ou 
   trifásica em Y ou Δ;

• Tensão RMS de linha e fase;

• Corrente RMS;

• Potência ativa, reativa e aparente;

• Fator de potência;

• Sequência de fase;

• Ângulo de fase.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
• Relatório estruturado do resultado do ensaio, contendo 
informações do cliente, do operador e do serviço;

• Possibilidade de exportação dos relatórios de ensaios por 
meio de pen drive;

• Visualização das grandezas elétricas em tempo real, durante 
o ensaio, organizadas em tabelas e gráficos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Gráficos de tensão, corrente e potência em tempo real;
• Gráfico fasorial em tempo real;
• Fonte chaveada 90 a 480V~ (F-F) ± 10% | 80 a 280V~ 
  (F-N) ± 10% (Outras escalas sob demanda);
• Frequência: 45 a 65Hz;
• Consumo máximo: 20W;
• Alimentado pela própria conexão de medição.
• Conexão tipo Borne 4mm;
• Medição com 2, 3 ou 4 fios;
• Capacidade de medição de tensão: 80 a 530V~;
• Isolação elétrica Cat IV 300V; 
• Clamp de núcleo articulado de 200A (Outras escalas sob consulta);
• Faixa 0,1 a 10A
• Faixa 10 a 200A
• Classe de exatidão:   Wh ≤ ± 0,2% 
                                       varh ≤ ± 0,4%
• Saídas de pulsos de calibração (Wh, varh);
• Entrada de pulsos de modo sensor / disparador;
• Tensão auxiliar 12V @ 100mA;
• Grau de proteção: IP54;
• Peso: < 1Kg; 
• Temperatura máxima de operação: 60°C;
• Método: Integração por referência;
• Saída de pulsos luminosos para calibração em bancada;
• Teclado qwerty com resposta audível (buzzer);
• Power Button com indicação luminosa de equipamento 
  energizado;
• Software externo de configuração, para plataforma Windows;
• Modo simulador para treinamentos;
• Interface organizada, com teclado e display totalmente 
  integrados ao equipamento;
• Armazenamento de ensaios.
• Contagem de pulsos/voltas:

•  Disparador manual integrado ao equipamento;
•  Botão para disparo manual (entrada de pulsos);
•  Fotocélula para captação de marca ou pulsos luminosos;
•  Fotocélula para captação de pulsos infravermelhos pela 

         porta óptica.
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TABELA COMPARATIVA LINHA ADR  

PRODUTOS

Elementos Monofásico Monofásico

Classe de exatidão 0,3% • Energia Ativa 0,2% 
• Reativa 0,4%

• Energia Ativa 0,2% 
• Reativa 0,4%

• Energia Ativa 0,2% 
• Reativa 0,4%

Operação Sistema embarcado Tablet ou Smartphone Android

Contagem 
voltas/pulsos

• Disparador manual externo
• Tecla no painel

Visualização de grandezas 
em tempo real 

Ativa Ativa / Reativa Ativa / Reativa Ativa / Reativa

Desligamento do cliente 
para o teste

• Tensão
• Frequência

• Tensão
• Corrente
• Potência ativa/reativa/aparente
• Fator de potência
• Frequência
• Ângulo de fase

Carga própria Sim (escalas até 1600W) Sim (1 a 45A @ 50VA)

Funcionalidades 
• Voltímetro
• Ensaio de Exatidão
• Carga Cíclica

• Multi medidor
• Ensaio de Exatidão
• Ensaio de Registrador
• Ensaio de Marcha em Vazio
• Módulo de Inspeção
• Relatórios

• Fotocélula para medidores  
   eletrônicos ou eletromecânicos
• Captador óptico
• Disparador manual externo
• Tecla pulso no aplicativo

• Fotocélula para medidores  
   eletrônicos ou eletromecânicos
• Captador óptico
• Disparador manual externo
• Tecla pulso no aplicativo

• Fotocélula para medidores  
   eletrônicos ou eletromecânicos
• Captador óptico
• Disparador manual externo
• Tecla pulso no aplicativo

Energia consumida 
durante o teste

Abertura máxima 
do Clamp - -

Faixa de medição 
de corrente - • 1,0 a 40A - Interno

Conexão ao medidor 2 Fios 3 Fios

90 to 280V~ 80 to 290V~Medição de tensão

Não

Não

Não

Não

Não

SimGráfico fasorial

SimRelatório em campo

NãoSimSuporte à impressão 
em campo

Controle de acesso 
por usuário Sim

Atualização software - Online via Play Store

Importação de 
configurações Não Sim

Saída de pulsos 
para calibração Não (calibração feita via entrada de pulsos) Sim

LED para calibração Não

Exportação de relatório Bluetooth, e-mail and Drive (nuvem) Bluetooth, e-mail and Drive (nuvem)

Trifásico Trifásico

Tablet ou Smartphone Android

• Tensão (fase e linha)
• Corrente
• Potência ativa/reativa/aparente
• Fator de potência
• Frequência
• Sequência e ângulo de fase
• Defasagem (°)

• Tensão (fase e linha)
• Corrente
• Potência ativa/reativa/aparente
• Fator de potência
• Frequência
• Sequência e ângulo de fase
• Defasagem (°)

Não

• Multi medidor
• Ensaio de Exatidão
• Relatórios

• Multi medidor
• Ensaio de Exatidão
• Relatórios

Não

• Diâmetro 20mm
• Seção: 95mm²

• Diâmetro 20mm
• Seção: 95mm²

• 0,1 a 10A – Clamp 10A
• 2,5 a 200A – Clamp 200A

4 Fios + 3 Clamps 4 Fios + 3 Clamps

80 to 530V~

Sim Sim

SimSim

Sim

Sim Sim

Online via Play Store

Sim Sim

Sim Sim

Sim SimNão

adr 50005000adr 3000000

Sistema embarcado

• 0,1 a 200A –200A clamp
   (2 escalas)

Yes Yes No No

80 to 530V~

Pen drive

Pen drive
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