Painel de Média Tensão Metal-Enclosed Isolado a ar
Conjunto de manobra de média tensão IEC para até 24 kV

Xiria E
Conjunto de manobra expansível para subestações
de distribuição e aplicações comerciais / industriais

Automotivo

Fornecendo
energia aos
negócios em
todo o mundo

Aeroespacial

A Eaton fornece a energia que está dentro de centenas
de produtos que atendem às demandas do mundo atual,
em rápida mudança.
Ajudamos os nossos clientes em todo o mundo a
gerenciarem a potência de que precisam para edifícios,
aeronaves, caminhões, carros, equipamentos e negócios
inteiros. E fazemos isso de uma maneira que consome
menos recursos.

Caminhões

Transporte da próxima
geração
A Eaton conduz o desenvolvimento de novas tecnologias,
de sistemas de transmissão
híbridos e sistemas de controle
de emissões a componentes
avançados do motor, que
reduzem o consumo de
combustível e as emissões
em caminhões e carros.
Expectativas mais altas

Equipamentos Hidráulicos

Continuamos expandindo
nossas soluções e serviços
voltados ao segmento
aeroespacial visando atender
às necessidades das novas
plataformas de aviação,
incluindo o jato leve de vôo em
grandes altitudes e marcadores
para jatos muito leves.
Reforçando nossos pontos
fortes

Equipamentos Elétricos
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Nossos negócios hidráulicos
combinam serviço e suporte
localizados com um portfólio
inovador de soluções de
sistemas hidráulicos para

atender às necessidades de
projetos de infraestrutura
global, incluindo eclusas, canais
e represas.
Impulsionando edifícios e
negócios mais ecológicos
O Grupo Elétrico da Eaton
é um fornecedor líder de
soluções de qualidade,
distribuição e controle de
energia que aumentam a
eficiência energética e
melhoram a qualidade,
segurança e confiabilidade
da energia. Nossas soluções
oferecem um crescente
portfólio de produtos e serviços
“verdes”, como auditorias de
energia e monitoramento de
consumo de energia em tempo
real. As fontes de alimentação
ininterruptas (UPS,
Uninterruptible Power
Supplies), os acionamentos
de velocidade variável e os
controles de iluminação Eaton
ajudam na conservação de
energia e no aumento da
eficiência.

A tecnologia de conjunto de
manobra de média tensão
está no nosso DNA

O conhecimento e o entendimento da Eaton sobre os
setores, aplicações, tecnologia e produtos nos permitem
oferecer aos clientes soluções seguras, confiáveis e de alto
desempenho. Participamos da criação da tecnologia de
conjuntos de manobra de Média tensão e, portanto, temos
conosco o que é necessário - sempre!

Soluções completas de conjuntos de manobra de média tensão
A série de sistemas de Média tensão da Eaton oferece conjuntos
de manobra e componentes para aplicações em redes de
distribuição (estações, subestações e estações de transformação)
e suprimentos de alimentação industriais. Esses sistemas de alta
qualidade técnica são isolados a ar ou a resina de epóxi e sempre
são equipados com disjuntores à base de interruptores a vácuo.
Os sistemas de conjunto de manobra de média tensão com a
marca Eaton baseiam-se no uso disjuntores a vácuo combinados
com material isolante sólido. Essa é uma tecnologia a favor do
meio ambiente quando comparada aos métodos usados por
muitos outros fornecedores, que utilizam SF6 como meio isolante.
Assim, a Eaton tem uma grande variedade de sistemas e
componentes de comutação que oferecem uma solução a favor do
meio ambiente para cada aplicação. Além disso, a rede de serviço
global da Eaton fornece suporte máximo ao cliente em todas as
regiões do mundo.

Tecnologia de isolamento a vácuo e sólido líder do setor
Através de mais de oitenta anos de inovação e experiência, a
Eaton desenvolveu interruptores a vácuo amigáveis ao ambiente
capazes de fazer a comutação confiável entre correntes de carga
normal e correntes de falha de alto esforço.
A Eaton é uma das poucas empresas do mundo que produz
interruptores a vácuo e teve êxito no desenvolvimento de produtos
de classe mundial com patentes internacionais. Isso foi realizado
através de aquisições das empresas Westinghouse®, CutlerHammer®, MEM® e Holec® ao longo dos anos.

Eaton’s range of
SF6 free switchgear
for Medium Voltage

Para aumentar a rigidez dielétrica do interruptor a vácuo, a Eaton
também projetou interruptores a vácuo que são encapsulados em
material de resina de epóxi. A família de disjuntores IEC de média
tensão utiliza essa tecnologia de isolamento sólido que tem
atendido a uma grande variedade de aplicações, há mais de 40 anos.
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A família de produtos Xiria
Xiria é o nome da família de produtos da Eaton para uma nova geração de conjuntos de
manobra de média tensão. A família Xiria começou há mais de uma década, com a
introdução da unidade de rede em anel.
Essa unidade de rede em anel consiste em um bloco contendo três painéis. Devido à rápida aceitação
e ao interesse mundial em mais configurações, a Eaton desenvolveu, em seguida, blocos com quatro,
cinco e dois painéis. Devido ao fato de as unidades individuais não poderem ser acopladas e terem
limitações no número de painéis e equipamentos de proteção e controle, a versão com um painel foi
desenvolvida. Essa versão de painel único é chamada Xiria E. E, neste caso, significa Expansível.
A família Xiria inclui várias possibilidades e configurações para medição de consumo de energia. Essas
configurações são indicadas como versões M do Xiria. M significa medição. Os transformadores para
medição de consumo de energia podem ser integrados no conjunto de manobra Xiria tipo bloco ou
alojados em um painel de medição separado. Esse painel de medição dedicado pode ser integrado ao
conjunto de manobra tipo bloco atual e aos novos painéis extensíveis únicos.

Xiria
(tipo Bloco)

Xiria M
(Medição)

Xiria E
(Expansível)

A solução completa
Adicionando o painel Xiria E à
linha Xiria atual, é criada uma
família completa, baseada nas
mesmas tecnologias chaves já
comprovadas. O sistema Xiria
tipo bloco já é usado com
frequência em estações de
transformação, pequenas
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indústrias, aplicações de
serviço pesado e edifícios
comerciais. Com o novo painel
Xiria E, também é possível usar
o sistema em aplicações com
especificações mais
abrangentes e um número
maior de painéis.

Algumas aplicações são:
• Subestações de distribuição
para serviços básicos
• Usinas eólicas
• Aplicações industriais maiores
• Hotéis
• Shopping centers

• Edifícios de escritórios
• Projetos de infraestrutura
(túneis, metrôs, aeroportos)
• Universidades
• Hospitais
• Centros de dados

Xiria E
Conjunto de manobras modular para aplicações
de rede elétrica inteligente
Xiria E é o nome do novo conjunto de manobras de
média tensão da Eaton para aplicações de rede elétrica
inteligente. O sistema tem como características a elevada
segurança operacional e a adequação para aplicações de
até 24 kV.
O conjunto de manobras Xiria E
é projetado a partir dos interruptores a vácuo consagrados da
Eaton, que não exigem
manutenção e têm certificação
para 30.000 ciclos de operação.
Todas as partes energizadas
dos painéis disponíveis têm
isolamento unipolar. Os
materiais usados são conformados especificamente para
fornecer isolamento ideal com
excelentes características
térmicas. Além disso, o
isolamento é configurado para
fornecer controle efetivo dos
campos elétricos ao redor dos
componentes usados,
minimizando assim qualquer
risco de geração interna de arco
voltaico.
Dentro dos painéis Xiria E, tanto
as peças do primário como do
secundário, bem como os
mecanismos, são protegidas
em um alojamento totalmente
fechado que protege o sistema
inteiro contra as influências
ambientais.
O uso de interruptores a vácuo
e isolamento sólido significa
que o Xiria E é a favor do meio
ambiente. Essas tecnologias
garantem que esse sistema é
uma alternativa conservadora
aos sistemas de conjunto de
manobras que usam gás de
hexafluoreto de enxofre (SF6)
para isolamento. O custo de

propriedade também é reduzido
significativamente, pois não é
necessário o teste regular da
pressão do gás nem qualquer
outra manutenção de rotina e
não há custo de fim de vida
elevado associado ao descarte
do equipamento.
Com dimensões do painel de
apenas 500 mm de largura e
uma provisão para conexão de
cabo frontal, o sistema Xiria E
é econômico no seu uso de
precioso espaço no solo e fácil
de acomodar, mesmo nos
ambientes mais restritos. Para
locais em que não existe a
possibilidade de ter exaustão de
um arco interno para o subsolo,
o sistema tem a possibilidade
de exaustão para o ambiente.
Isso é feito através de uma
chaminé especial na parte
posterior, com absorvedores de
arco integrados.
Quando se trata da segurança
do pessoal operacional, o
projeto do Xiria E não deixa
nada a desejar. Todas as peças
são totalmente instaladas em
um alojamento metálico seguro
testado para arcos internos.
Além disso, os painéis do
sistema são fornecidos com
indicação visível direta do
aterramento integrado e da
posição LIGADO/DESLIGADO,
através de janelas de inspeção
na parte frontal.
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Características e benefícios
(visão geral)
Seguro durante o uso
• Isolamento visível através
de janelas de inspeção na
parte frontal
• Compartimentos protegidos
contra a penetração de
objetos
• Sistema de detecção de
tensão capacitiva para
verificação do isolamento
seguro da alimentação
• Intertravamentos lógicos
mecânicos e elétricos
impedem a operação
indevida
• Design contemporâneo de
linhas suaves

A favor do meio-ambiente
• Número mínimo de
componentes
• Projeto com uso de
materiais amigáveis ao
ambiente
• Sem uso de gás de SF6 para
comutação e isolamento
• Produção e montagem com
menor consumo de energia,
com uso de fontes de
energia amigáveis ao
ambiente
• O mínimo número de pontos
de transição no projeto
primário permite baixa perda
de energia durante a
operação
• Somente materiais
reutilizáveis e/ou recicláveis

Baixo custo total de
propriedade
Baixos custos iniciais devido a:
• Painéis com apenas 500 mm
de largura
• Conexão de cabos frontal /
arranjo de montagem em
parede
• Sem necessidade de
expansão de duto de gases.
• Painéis de 12 kV e 24 kV
na mesma célula
Nenhum custo durante o
serviço devido a:
• Projeto robusto com número
mínimo de peças (testes de
rotina na fábrica)
• Componentes isolados de
vida prolongada como meio
isolante
• Disjuntor e interruptor de
ruptura de carga a vácuo,
livres de manutenção
• Peças primárias e
mecanismo instalados em
um alojamento fechado
totalmente selado por toda
a vida útil
• Sem necessidade de verificações de pressão de SF6
Baixo custo de descarte ao
final da vida útil devido a:
• Tecnologia de comutação a
vácuo
• Isolamento sólido com ar
como meio isolante
• Reciclagem ou reutilização
de materiais

A favor do usuário
• Conexão dos cabos e
interfaces do usuário para
operação no mesmo lado
dianteiro do painel
• Altura ergonômica para
conexão dos cabos
• Pontos de entrada dos
cabos (secundários) em
ambos os lados da placa
superior do compartimento
de baixa tensão
• Terminais dos cabos
secundários posicionados
em um local de fácil acesso
no compartimento de baixa
tensão
• Painéis de operação, claros,
simples e objetivos

Confiável e seguro durante a
operação
• Projeto completo certificado
de acordo com as normas
IEC
• Testado para falhas de arco
voltaico de acordo com a
IEC 62271-200
• Garantia da qualidade de
acordo com a DIN EN 9001
• Submetido a testes de rotina
• Peças primárias com
isolamento unipolar dentro
de um compartimento
• Peças primárias e mecanismo em um alojamento
totalmente fechado selado
por toda a vida útil
• Transformadores de tensão
protegidos
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Projeto básico
O sistema Xiria E tem
construção modular. Isso
garante que qualquer
combinação e sequência
de painéis é possível.

Além disso, o número de painéis que se pode usar em uma
instalação é ilimitado, pois várias seções podem ser facilmente
conectadas. Como os painéis podem ser montados e conectados
rapidamente, é possível fazer o comissionamento flexível do
conjunto de manobra. Os painéis do sistema Xiria E são
compactos (500 mm de largura), o que resulta em economias
consideráveis de custo e espaço de instalação.
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Painel com disjuntor
1. Compartimento de baixa
tensão

6. Janela de inspeção

13. Interruptor a vácuo

7. Mecanismo

2. Relé de proteção

8. Conectores de cabo

14. Transformadores de
corrente

3. Painel de controle com
operação do disjuntor e
chave comutadora

9. Presilhas de cabo

15. Transformadores de tensão

10. Barra de aterramento

4. Esquema sinóptico

11. Barra de distribuição

5. Sistema de detecção de
tensão

12. Chave comutadora

16. Bobina e resistor para
proteção contra ferroressonância
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Componentes principais
Disjuntor a vácuo
O disjuntor a vácuo usa um mecanismo de carregamento por mola
simples e confiável para operação dos interruptores a vácuo. O
mecanismo contém um pequeno número de peças móveis e não
faz uso de lubrificantes. Ele é completamente contido em um
alojamento vedado por toda a vida útil e, portanto, não requer
manutenção.
Características
• Com interruptores a vácuo amigáveis ao ambiente
• Mecanismo de carregamento por mola simples
• Sem necessidade de uso de lubrificantes
• Contido em um alojamento vedado por toda a vida útil
• Operação manual ou motorizada
• Indicação de posição através de janelas de inspeção e
indicadores mecânicos
• Contatos auxiliares para posição Aberto/Fechado

Interruptor de mudança de duas posições
Todos os painéis são equipados com um comutador posicionado
no mesmo alojamento vedado por toda a vida útil que o disjuntor.
O comutador consiste em três eixos conectados aos barramentos
ou pontos de aterramento. Como tem intertravamento mecânico,
o comutador pode ser operado somente quando o disjuntor está
na posição aberta.
Características
• Interruptor de operação manual com 2 posições (serviço /
aterrado)
• Livre de manutenção
• Contido em um alojamento vedado por toda a vida útil
• Contatos auxiliares para as posições de serviço / aterrado
• Indicação de posição através de janelas de inspeção e
indicadores mecânicos
• Com intertravamento mecânico com o disjuntor a vácuo

Barramentos
Os barramentos do painel são contidos no mesmo alojamento
vedado por toda a vida útil que o disjuntor e o comutador. Para evitar
um possível arco interno, todos os barramentos têm isolamento
monofásico.
Características
• Isolamento monofásico
• Isolamento à ar
• Contido em um alojamento vedado por toda a vida útil
• Construção simples e robusta
• Fácil acoplamento
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Principais tecnologias da Eaton
Isolamento sólido
Policarbonato e elastômero
termomplástico (TPE) são
usados como principais
materiais de isolamento de alta
qualidade ao redor de peças
energizadas.
Aplicando policarbonato e TPE
para isolamento sólido, nossos
engenheiros de projeto podem
moldar as peças especificamente para fins de isolamento

ideal, construção robusta e
resfriamento. Nos muitos anos
de experiência no projeto e na
fabricação de materiais de
isolamento, aprendemos a
fazer construções com
isolamento monofásico.
O Xiria utiliza controle de
campo otimizado em todo o
projeto especial de todos os
componentes primários.

Controle do campo elétrico
Com formas convencionais
para os componentes
primários, como barramentos e
condutores, o campo elétrico
entre as fases e entre fase e
terra é distribuído de forma não
uniforme. Em áreas com
campos altos, a ruptura parcial
pode iniciar avalanches,

resultando em centelhamento.
O profundo conhecimento
sobre os fenômenos de ruptura
e técnicas de controle de
campo nos permite impedir
completamente o centelhamento. O resultado é um
projeto particularmente
compacto.

Tecnologia de vácuo: segura, compacta e confiável
Os interruptores a vácuo da
Eaton consistem em um
cilindro cerâmico, o qual
contém um contato fixo
e um móvel. O movimento do
contato em condições de vácuo
é facilitado por um fole. Uma
blindagem que envolve os
contatos impede que os
isolamentos sejam contaminados pelo vapor metálico
produzido durante a interrupção
de corrente. Essa blindagem
também garante boa
distribuição de potencial ao
longo do isolamento.

Uma característica típica dos
interruptores a vácuo da Eaton
é que apresentam tensão de
arco voltaico muito baixa e
tempos de arco muito curtos,
resultando em energia
de arco voltaico muito baixa.
Portanto, o desgaste dos
contatos em um interruptor
a vácuo é praticamente
desprezível. Os interruptores a
vácuo são livres de manutenção
e têm certificação para até
30.000 ciclos de operação.
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Confiável e seguro durante a operação
As tecnologias comprovadas
da Eaton foram integradas
ao projeto e desenvolvimento do Xiria para garantir
que o conjunto de manobra
seja seguro e tenha alta
confiabilidade operacional
ao longo de toda a sua
vida útil.

A experiência e o
conhecimento conquistados ao
longo de muitos anos nas áreas
de tecnologia de resina fundida,
tecnologia de vácuo e controle
de campo elétrico foram
implementados.
O sistema foi testado
exaustivamente para falhas de
arco voltaico de acordo com a
norma IEC 62271-200 mais
recente.

Prevenção de arco interno
No projeto do Xiria, há tecnologias diferentes usadas para prevenir a abertura de arco voltaico.
Peças primárias com
isolamento unipolar
Todas as peças de alta tensão
têm isolamento unipolar. Os
materiais de isolamento usados
para isso são policarbonato e
elastômero termoplástico (TPE),
ambos materiais de alta
qualidade com características
ideais de isolamento, resultando
na minimização das dimensões.

Alojamento totalmente
fechado vedado por toda a
vida útil
Tanto as peças primárias da
unidade quanto os mecanismos
são contidos em um alojamento
totalmente fechado (vedado por
toda a vida útil) que protege
todo o sistema contra influências ambientais e, portanto, o
torna livre de manutenção. Esse
compartimento pode ser classificado como não acessível e
possui grau de proteção IP55.

Uso de controle de campo
elétrico
Os engenheiros projetaram
toda a construção das peças
primárias, contidas no tanque
com vedação por toda a vida
útil, com base na tecnologia
principal da Eaton para controle
de campo elétrico. Através de
formas e dimensões especiais,
a possibilidade de abertura de
arco voltaico é minimizada.

Transformadores de tensão
protegidos
A ferro ressonância pode
causar danos aos transformadores de tensão e, consequentemente, iniciar um arco
interno no conjunto de
manobra. Nosso projeto
impede que os transformadores de tensão sejam
afetados pela ferro ressonância.
Um resistor e uma bobina
saturável são instalados no
circuito terciário do
transformador de tensão.
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Testes de rotina
Vários testes de rotina definidos
são realizados durante a produção do conjunto de manobra.
Para garantir a qualidade, todos
os processos estão de acordo
com a DIN EN 9001. Isso
significa que, em cada estágio
de produção dos componentes,
os disjuntores e transformadores de corrente são inspecionados quanto ao funcionamento correto. Quando toda a
instalação estiver montada, é

realizada uma inspeção visual
detalhada, bem como verificações mecânicas, funcionais e
elétricas.
Filosofia dos arcos voltaicos
internos
A Eaton sempre dedica atenção
extra à criação de um conjunto
de manobra sempre seguro
para os operadores. Uma das
maiores ameaças possíveis
para os operadores é um arco
interno no conjunto de manobra.

Os engenheiros, portanto,
fizeram tudo o que era
necessário no projeto e na
construção para impedir os
arcos voltaicos internos, apesar
do fato de ser muito raro um
operador estar na frente do
conjunto de manobra (sem
operá-lo) exatamente ao mesmo
tempo em que ocorre uma
falha interna.
A Eaton apoia a filosofia de que
é melhor evitar os arcos voltaicos internos do que remediá-

los, em linha com a norma
relacionada IEC 62271-200.
No projeto do Xiria, é usada
uma filosofia de prevenção
dupla. Primeiro, o projeto é
construído de modo a prevenir
um arco interno. No caso
improvável de ocorrer um arco
interno, o Xiria é equipado para
fornecer segurança máxima ao
operador e controlar e minimizar os danos ao restante do
conjunto de manobra e da sala.

Controle de um arco interno
Um arco interno no conjunto de manobra causa uma sobrepressão, que é indicada pela liberação de fogo e fumaça.
Por projeto, o conjunto de
manobra com isolamento a
vácuo e a ar/sólido tem o menor
impacto ambiental possível
depois de um evento de arco
interno. O impacto de um arco é
duplo: um impacto interno (no
conjunto de manobra) e um
impacto externo (na sala de
equipamentos).
A sobrepressão criada por um
arco interno em um conjunto de
manobra padrão será transmitida para fora do conjunto de
manobra através de um duto de

alívio de pressão. Próximo ao
duto, um canal de arco
complicado e caro pode ser
instalado e ele guia a saída do
arco para fora da sala de
equipamentos. O projeto do
Xiria é construído de modo que
ambos os impactos sejam
significativamente reduzidos e,
consequentemente, um canal
de arco com menor complexidade é necessário.

A ausência de curtos-circuitos
entre fases minimiza a
pressão
Dentro do Xiria, todas as peças
de alta tensão têm isolamento
unipolar. A vantagem dessa
construção unipolar é que a
única falha interna concebível é
um curto-circuito monofásico,
por exemplo, devido a uma
falha na conexão do cabo
(quando cabos de núcleo
simples são conectados, pois
isso é uma prática comum
atualmente).

O dispositivo de absorção de
arco reduz o impacto da saída
No caso em que não é possível
a liberação para um subsolo de
cabos ou uma sala adjacente,
o projeto do Xiria oferece a
possibilidade de liberar com
segurança para a sala de
equipamentos. Nesse caso,
uma chaminé de arco especial
é instalada na parte posterior do
painel. Essa chaminé de arco
contém dispositivo de absorção
de arco que decompõem e
filtram os gases e o fogo de
forma significativa.

11

Seguro durante o uso
O projeto do Xiria contém algumas características especiais que garantem que
o operador trabalhe em segurança com os diferentes tipos de painéis.

Você tem o que está vendo!
Posição de
aterramento

Isolamento visível através de
janelas de inspeção na parte
frontal
Ao realizar ações operacionais e
trabalhar nos cabos, é de vital
importância ter indicações de
status sem ambiguidades.
Quando se trata da segurança
do pessoal operacional, a Eaton
não deixa nada a desejar. É por
isso que o projeto do Xiria é
provido de isolamentos
diretamente visíveis, através de
janelas de inspeção na parte
frontal que tornam diretamente
visível a distância de isolamento
entre o cabo e o sistema de
barramentos. Um aterramento à
prova de curto-circuito, visível,
pode ocorrer através do
interruptor de ruptura de carga
ou disjuntor.

Sistema de detecção
capacitivo de tensão para
verificação do isolamento
seguro da alimentação
Cada tipo de painel dentro da
família Xiria é equipado com um
Sistema de detecção de tensão
trifásico padrão para teste de
tensão, de acordo com a IEC
61243-5. O VDS mostra ao
operador se o painel está
isolado da alimentação ou não.

Posição de
operação

Intertravamentos lógicos
mecânicos e elétricos
impedem a operação indevida
No projeto do Xiria, a operação
indevida por um operador é
impedida usando intertravamentos diferentes. Os intertravamentos são mecânicos e
elétricos. Por exemplo, intertravamentos elétricos e
mecânicos impedem

a operação do interruptor de
mudança quando o disjuntor
está ligado. Todos os intertravamentos mecânicos são
construídos de modo a bloquear
o mecanismo diretamente.
A comutação para a posição
de serviço é possível somente
com o compartimento do
cabo fechado
A porta do compartimento do
cabo pode ser aberta normalmente somente quando o
disjuntor estiver na posição
“aterrado”. Depois que a porta
é removida, é possível desligar
o disjuntor para teste do cabo.
Comutar para a posição de
serviço novamente é possível
somente com a porta
recolocada.
Compartimentos protegidos
contra penetração de objetos
No projeto do Xiria também não
é possível que uma parte do
corpo ou uma ferramenta
penetre acidentalmente no
conjunto de manobra.
Para isso, todos os compartimentos de alta tensão têm grau
grau de proteção IP55.
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Design contemporâneo de
linhas suaves
Todos os compartimentos dos
painéis Xiria são projetados de
modo que o sistema seja
seguro ao toque desde a parte
externa. Usando um design
inteligente de linhas suaves, não
é possível que o operador se
fira com peças em movimento
ou peças que se desprendam
do conjunto de manobra ao
mover-se na frente do conjunto
de manobra.

Baixo custo total de
propriedade
O projeto do Xiria garante custos muito baixos
relacionados à propriedade do conjunto de manobra
durante toda a sua vida útil.
Os custos durante a vida útil podem ser divididos em custos
iniciais, custo de instalação, custo de serviço e, finalmente, custos
de descarte do conjunto de manobra.
Todos os custos de propriedade do conjunto de manobra são
influenciados por diferentes características do conjunto de manobra.
No Xiria, todas essas características são construídas de modo que
os custos incorridos pelo proprietário sejam os mais baixos
possível, sem comprometer a qualidade do conjunto de manobra.

Custos iniciais baixos
Os custos iniciais consistem
nos custos de compra, transporte, construção e instalação.
Painel com apenas 500 mm
de largura
Com o uso de uma combinação
da tecnologia de isolamento
sólido com as tecnologias de
controle de campo elétrico e de
vácuo, os engenheiros da Eaton
trabalharam para construir os
painéis do Xiria E com uma
largura máxima de 500 mm.
Como uma instalação típica de
um conjunto de manobra
normalmente consiste em um
grande número de painéis, esse
projeto compacto reduz
significativamente o tamanho da
sala de equipamentos. O projeto
compacto também torna o Xiria
E altamente flexível e economicamente atraente na substituição de instalações existentes.
Conexão de cabos frontal
(arranjo de montagem em
parede)
A conexão dos cabos frontal é
uma característica que economiza nos custos de construção.
Devido a essa conexão frontal, a
parte posterior do Xiria E pode
ser instalada próxima à parede
de um edifício, reduzindo ainda
mais o custo de construção.
Painéis de 12 kV e 24 kV no
mesmo alojamento
As versões de 12 kV e 24 kV
são acomodadas no mesmo
alojamento compacto. Isso
implica em economia
significativa dos custos de
construção, porque a mesma
sala de equipamentos pode ser
utilizada caso a tensão de
operação mude.

Chaminé de arco com sistema
de absorção de arco
integrados
Uma opção padrão (no caso
em que não há possibilidade
de liberação para baixo ou para
trás) que reduz a dimensão da
sala de equipamentos é a
chaminé de arco do Xiria com
absorvedores de arco integrados. No conjunto de manobra
normal, os gases gerados por
um arco interno são transportados para fora da sala de equipamentos através de um duto
extra e um canal de arco
conectados ao conjunto de
manobra. Essas adições exigem
espaço extra na sala de
equipamentos e, consequentemente, aumentam o custo
inicial de construção.

Baixo custo de serviço
durante a operação
O custo de serviço consiste em
custos de manutenção, falha e
custos consequenciais. Além
disso, o tempo técnico de vida
útil das peças ou módulos
determinará o custo de
substituição do equipamento.
Projeto "limpo" e robusto
com número mínimo de peças
Os custos durante o serviço
de um conjunto de manobra
podem ser causados por peças
danificadas que exigem
reposição, ou por peças de
manutenção que não atingirão
sua vida útil esperada caso
não sejam reparadas.
No projeto do Xiria, é usado
um número mínimo de
componentes. Esse projeto
robusto com apenas as peças
necessárias é criado com base
na experiência de construção de
conjuntos de manobra por mais
de um século.

Sem verificações de pressão
de SF6
Conjuntos de manobra que
usam gás de SF6 como meio
de isolamento têm uma taxa de
vazamento. Para manter o nível
de isolamento dentro desse tipo
de conjunto de manobra, a
pressão dos tanques de SF6
deve ser verificada e deve ser
feito o reabastecimento
regularmente durante a vida útil
da unidade. No Xiria, um
proprietário não precisa incorrer
nos custos extra envolvidos na
verificação e na manutenção do
nível de isolamento necessário.
A combinação de interruptores
a vácuo para comutação e
isolamento sólido e ar limpo
como meio de isolamento é a
favor do meio-ambiente e
mantém o mesmo nível de
qualidade durante todo o tempo
de vida útil do Xiria.
Peças primárias e mecanismo
instalados em um alojamento
fechado totalmente selado
por toda a vida útil

Baixo custo de descarte
ao final da vida útil
Reciclagem ou reutilização
total de materiais
As peças primárias do Xiria têm
um tempo de vida mínimo de
30 anos. Dependendo do local
de instalação do sistema, o
tempo de vida útil pode ser
prolongado. Se, por algum
motivo, for tomada a decisão
de não usar mais o conjunto
de manobra, o Xiria pode ser
entregue à Eaton novamente.
Em seguida, o conjunto de
manobra será desmontado e
os diferentes materiais poderão
- e serão - classificados. Como
nenhum material tóxico é usado
no Xiria, a desmontagem é uma
operação menos complicada,
mais econômica e a favor do
meio-ambiente. Os materiais
desmontados e classificados
serão reciclados ou reutilizados,
dependendo do material.

O ambiente dentro e fora da
sala de equipamentos tem a
maior influência sobre a
qualidade das peças primárias e
móveis no conjunto de manobra.
Essas influências ambientais
podem acabar causando danos
ao conjunto de manobra que
devem ser reparados. Para
impedir qualquer influência
ambiental sobre as peças mais
críticas no Xiria, todas essas
peças são contidas em um
alojamento totalmente selado
por toda a vida útil (IP55).
Qualidade do produto
garantida pelos testes de
rotina definidos na fábrica
Durante a produção dos painéis,
vários testes de rotina definidos
são realizados por especialistas,
garantindo que os painéis
atinjam a qualidade para a qual
foram projetados.
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A favor do usuário
O primeiro de todos os requisitos é uma instalação
segura e confiável. O segundo é uma instalação que seja
conveniente e de operação eficiente.
O segundo aspecto nem sempre recebe a atenção que merece,
mas para o Xiria, certamente recebeu. Os painéis do Xiria são
projetados para serem amigáveis ao usuário e são de operação
fácil.
Principalmente, todas as operações podem ser realizadas na parte
frontal do painel. Isso significa que tanto a conexão do cabo
quanto a interface do usuário são posicionados no mesmo lado
frontal do painel. O painel de controle com organização lógica
permite que os operadores façam seu trabalho da forma mais
eficiente e segura possível.

Conexão fácil e ergonômica dos cabos
Cabos primários

Cabos secundários

Os cones dos cabos do Xiria
são posicionados a uma altura
de 700 mm no nível do piso.
Essa altura traz uma relativa
facilidade para conectar os
cabos primários. Também há
espaço suficiente no compartimento de cabos para conectar
o número necessário de cabos
com os conectores disponíveis
no mercado.

A conexão dos cabos
secundários é feita acessando
o compartimento de baixa
tensão do Xiria E por cima.
Os terminais dos cabos de
baixa tensão são posicionados
de modo que o operador possa
conectar os cabos facilmente
dentro do compartimento
ficando em pé em frente ao
Xiria E.

Painel de controle claro e simples
O painel de controle do Xiria
é posicionado em uma altura
conveniente para o operador.
Ele é conectado diretamente
ao mecanismo.

No caso de um disjuntor de
operação motorizada, é
solicitado que um botão seja
instalado no painel de controle
para realizar essa função.

O mecanismo é carregado por
mola e tem operação manual
ou manual/motorizada, conecado aos interruptores a vácuo
e ao comutador. Ele é operado
através de dois eixos rotativos
na parte frontal com os intertravamentos mecânicos
necessários para evitar a
operação incorreta. Por
exemplo, um intertravamento
incorporado impede a operação
do comutador quando o
disjuntor ou o interruptor de
ruptura de carga está na
posição LIGADO. Outra característica padrão do painel de
controle é a aplicação de
cadeado na posição de
aterramento. Para isso, podem
ser usados os cadeados mais
comuns disponíveis no
mercado.

O mecanismo é fornecido com
janelas de visualização na parte
frontal para indicação visual
direta da posição de aterramento do comutador e da
posição LIGADO/DESLIGADO
do interruptor a vácuo principal.
O painel de operação frontal
também é provido de um
esquema sinóptico unifilar
preto e branco, mostrando as
posições do interruptor a vácuo
e a posição de Aterramento/
Barramento do comutador.

A operação manual do conjunto
de manobra é obtida com uma
alavanca de operação. Essa
alavanca pode ser usada para
comutar o disjuntor, o interruptor de ruptura de carga e o
comutador. A operação é feita
inserindo a alavanca pelos furos
de acesso na parte frontal.
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Cada painel tem um detector
de tensão montado na parte
frontal. Ele é conectado através
de fiação interna aos sensores
capacitivos dentro dos cones
de conexão do cabo. Ele
mostra a presença da tensão
primária em todas as três fases
dos cabos primários
conectados ao painel.
Caso seja solicitado equipamento avançado de proteção
e controle, o compartimento
de baixa tensão posicionado
na parte superior do painel
irá contê-lo.

A favor do
meio-ambiente
Como todos os outros conjuntos de manobra de média
tensão da Eaton, o Xiria é projetado para ser um produto
a favor do meio-ambiente ao longo de toda a cadeia.
Uma das principais iniciativas estratégicas da Eaton é fornecer
produtos amigáveis ao ambiente. A Eaton percebe que, para isso,
ela deve olhar toda a cadeia do produto, do projeto à desmontagem.
A situação ideal é que, em cada fase, não haja dano ambiental e, ao
final, todos os materiais possam ser reutilizados no mesmo produto
(o princípio do berço ao berço). A cadeia do produto pode ser
dividida em quatro blocos. Esses blocos são o projeto (materiais
utilizados) do produto, a montagem do produto, a fase de uso do
produto e, finalmente, a desmontagem do produto.
A fábrica de produção da Eaton em Hengelo (Holanda) trabalha
inteiramente de acordo com as regras e procedimentos o
certificado ambiental da ISO 14001 durante os processos de
desenvolvimento e produção.

Projeto a favor do meio-ambiente
Em relação ao projeto do
conjunto de manobra, a visão
"quanto menor o número de
componentes, melhor" se
aplica. Isso porque cada uma
das peças deve ser fabricada e,
portanto, tem impacto
ambiental. Depois, aplica o
efeito de diferentes materiais
sobre o ambiente.
Uso de um número
minimizado de componentes
O Xiria é projetado para usar o
mínimo de material e recursos,
sem afetar a resistência do
sistema. Por exemplo, a Eaton
reduziu dramaticamente o
número de componentes em
relação ao conjunto de manobra
convencional utilizando um
mecanismo de carregamento
por mola simples e compartimentos integrados. Isso
também garante a montagem
direta com baixo custo de mão
de obra.
Materiais sem impacto
ambiental ou com impacto
ambiental reduzido
A Eaton seleciona os materiais
com cuidado. É essencial que
eles sejam seguros para o
pessoal e para o ambiente, não
apenas durante o uso, mas
também no fim da vida útil de
serviço.
No Xiria, é usada uma combinação de isolamento sólido (de
resina fundida) e a ar. A tecnologia de isolamento sólido,
combinada com cálculos de
campo elétrico, proporciona um
projeto muito compacto e a
favor do meio-ambiente para o
conjunto de manobra. Como

meio de comutação, a tecnologia de vácuo é usada dentro
dos interruptores dos disjuntores do Xiria. O Xiria pode ser
completamente reciclado ao
final de sua vida útil, sem
problemas.
Sem uso de gás de SF6 para
isolamento ou comutação
No conjunto de manobra de
média tensão, o gás de SF6 é
usado devido às suas boas
propriedades de isolamento.
As emissões de gás de SF6
do conjunto de manobra
contribuem de forma significativa para a ameaça do efeito
estufa e das mudanças
climáticas associadas. O SF6
está na lista de gases estufa do
protocolo de Kyoto.
O SF6 é o mais potente dos
seis principais gases estufa,
com Potencial de Aquecimento
Global (GWP, Global Warming
Potential) igual a 23.000.
Nos anos 1980, o grupo Holec,
na época, fez a escolha
fundamental de não usar o SF6
como meio de comutação e
isolamento para equipamentos
de média tensão. Nos anos
1980, a Holec tinha a tecnologia
de SF6 disponível internamente.
O motivo principal para não usar
nenhum SF6 em equipamentos
de média tensão era a
complexidade do tratamento
necessário para a toxicidade dos
gases que entravam em contato
com um arco e a necessidade
de medidas de segurança
adicionais quando utilizado em
locais públicos, como áreas
residenciais e shopping centers.

Uso eficiente dos
materiais

Sem verificações de
serviço no local

Além das fontes de energia, foi
dado foco especial no uso
eficiente de materiais durante a
montagem. Por exemplo,
baterias de chapas de aço são
cortadas com a mínima perda
de material possível. O material
residual é usado em outros
componentes do produto.

Como o Xiria é projetado para
uma vida útil de pelo menos 30
anos, o sistema não precisa
usar energia para atividades de
manutenção durante esse
longo período. Devido ao
isolamento e à tecnologia de
comutação ecológicos, também
não há vazamento de gás de
SF6 durante a vida útil e não há
necessidade de atividades de
manutenção extra nas
verificações de pressão de SF6.

Perda de energia mínima
durante a operação

Reutilização ou
reciclagem de materiais

Para evitar perda de energia
pelo próprio sistema, o Xiria
usa um número mínimo de
pontos de comutação
primários. Todos os pontos de
comutação disponíveis usam
contatos superficiais otimizados
e, com isso, previnem perdas
de energia extra por esses
pontos.

O conjunto de manobra Xiria é
desmontado em peças, que
são classificadas por material.
Depois, as peças serão
recicladas ou reutilizadas.
Como o Xiria não usa SF6, não
há perda desse gás durante a
desmontagem do conjunto de
manobra.

15

Exatamente como você quer
Configuração, acoplamento e extensão simples
Cada aplicação deste tipo de
sistema é única, então a Eaton
oferece um grande número de
diferentes tipos de painéis e
versões de campo. Se, a seu
tempo, o usuário final precisar
de capacidade adicional na
forma de mais painéis, o Xiria E
pode ser estendido facilmente
para a direita ou a esquerda.

Aplicação flexível de aparatos secundários, relés de proteção e automação de subestação
A Eaton percebe que os
usuários finais têm suas determinações próprias em relação
ao uso de aparatos secundários, relés de proteção e
automação da subestação
dentro do conjunto de
manobra. A necessidade de
aparatos e relés específicos
do cliente foi levada em
consideração durante o
desenvolvimento do Xiria. Isso
resultou em um sistema que
permite que os usuários finais
integrem aparatos de acordo
com suas especificações.
Graças ao grande número de
opções de proteção e controle,
os usuários finais sempre
poderão construir um sistema
Xiria E que esteja exatamente
de acordo com seus requisitos.
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Linha de transformadores
de tensão

Equipamento de proteção
e controle

Todos os painéis do Xiria E
podem ter transformadores de
tensão isolados por resina
fundida (com a relação de
transformação e a classe
solicitadas) para a medição de
tensão no lado do cabo ou no
lado do barramento. Ambos os
transformadores podem ser
conectados e desconectados
de forma segura e fácil.

O equipamento de proteção e
controle fica no compartimento
de baixa tensão. Esse
compartimento é completamente separado e tem sua
própria porta de acesso. Existe
um espaço na porta para
equipamentos como relés de
proteção, plugues de teste,
medidores etc.

Linha de transformadores
de corrente
Os transformadores de
corrente isolados com resina
epóxi são do tipo com núcleo
em anel. Eles são posicionados
ao redor dos condutores
primários atrás dos cones do
cabo ou ao redor dos cabos
primários. Todas as relações
de transformação, saídas,
correntes nominais e classes
são possíveis.

O Xiria E é padronizado para
a série de relés Eaton. No
entanto, o Xiria E pode ser
adaptado para a instalação de
outras marcas. Caso seja
necessário mais de um relé,
o compartimento de baixa
tensão pode ser estendido.

Redes elétricas inteligentes
Equipamentos para
comunicação (local ou remota)
entre painéis ou sistemas de
automação também podem ser
instalados no compartimento de
baixa tensão. Por exemplo, uma
unidade de terminal remoto
(RTU, remote terminal unit) da
Eaton pode ser utilizada. Ter
essa possibilidade faz do
sistema a solução perfeita para
aplicações atuais e futuras de
Rede Elétrica Inteligente.

Eaton remote terminal unit (RTU).

Linha de Produtos

Painel do disjuntor

Painel do transformador

Painel com Seccionadora sob carga

Opção

Opção

Opção

M

M

M

Opção

Opção

Opção

Opção

Opção

Opção

Opção

Opção

Painel de interligação de barras

Opção

Painel de interligação de barras com seccionamento (TIE)

Opção

Opção

M

M

Painel de entrada de cabos

Painel de medição

Opção

Opção

Opção

Opção

M
Disjuntor

Interruptor de
ruptura de carga

Chave
comutadora

Operação
do motor

Cabo
secundário

Sistema de
detecção de
tensão capacitiva

Transformador
de tensão

Transformador
de corrente
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Dimensões (mm)

Painel do disjuntor

Painel de medição

Painel do transformador
Painel com Seccionadora sob carga
Painel de interligação de barras
Painel de interligação de barras com seccionamento (TIE)
Painel de entrada de cabos

Normas
O Xiria E obedece às seguintes normas internacionais
IEC 62271-1
Especificações comuns para padrões de conjuntos de manobra e
conjuntos de controle de alta tensão
IEC 62271-100
Disjuntores de corrente alternada de alta tensão
IEC 62271-102
Chaves seccionadoras e de aterramento de corrente alternada
IEC 62271-103
Comutadores de alta tensão
IEC 62271-200
Conjunto de manobra e controle de alta-tensão em invólucro metálico
para tensões acima de 1 kV até e inclusive 52 kV
IEC 62271-304
Requisitos adicionais para conjuntos de manobra e conjuntos de
controle fechados de 1 kV a 72,5 kV a serem utilizados em condições
climáticas severas
IEC 60529
Graus de proteção fornecidos pelos alojamentos
IEC 60044-1
Transformadores de instrumentos
- Parte 1: Transformadores de corrente
IEC 60044-2
Transformadores de instrumentos
- Parte 2: Transformadores de tensão indutiva
EN 50181
Buchas de encaixe acima de 1 kV e até 36 kV
ISO 9001-2000
Qualidade
ISO 14001
Gestão ambiental
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Dados elétricos
Geral

Tensão nominal
Tensão de resistência a impulsos
Tensão de resistência à frequência industrial
Frequência nominal
Perda de continuidade de serviço
Classe de separação
Classificação de arco interno (IAC)
Resistência a arco interno
Resistência a arco interno com sistema de absorção de arco
Resistência a arco interno do compartimento de cabos
Resistência a arco interno do compartimento de cabos alternativa

3,6 kV

7,2 kV

12 kV

kV
kV
kV-1m
Hz

3,6
40
10
50/60

7,2
60
20
50/60

12
17,5
75 / 95
95
28 / 38 / 42 38
50/60
50/60

24
125
50
50/60

kA
kA
kA
kA

LSC2B
PM
AFL
20 - 1
16 - 1
16 - 1
20 - 1

LSC2B
PM
AFL
20 - 1
16 - 1
16 - 1
20 - 1

LSC2B
PM
AFL
20 - 1
16 - 1
16 - 1
20 - 1

LSC2B
PM
AFL
20 - 1
16 - 1
16 - 1
20 - 1

LSC2B
PM
AFL
20 - 1
16 - 1
16 - 1
20 - 1

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

-

s
s
s
s

Grau de proteção em serviço
Grau de proteção com portas/tampas abertas

17,5 kV

24 kV

Faixa de temperatura ambiente

°C

-25 +40

-25 +40

-25 +40

-25 +40

-25 +40

Sistema
Corrente
Corrente
Corrente
Corrente

A
kA - s
kA - s
kA

630
20 - 1
20 - 3
50

630
20 - 1
20 - 3
50

630
20 - 1
20 - 3
50

630
20 - 1
20 - 3
50

630
20 - 1
20 - 3
50

A
A
kA
kA - s
kA - s
A

630
630
50
20 - 1
20 - 3
31,5
M2 5000 x
M0
M0
E3
E2

630
630
50
20 - 1
20 - 3
31,5
M2 5000 x
M0
M0
E3
E2

630
630
50
20 - 1
20 - 3
31,5
M2 5000 x
M0
M0
E3
E2

630
630
50
20 - 1
20 - 3
31,5
M2 5000 x
M0
M0
E3
E2

630
630
50
20 - 1
20 - 3
31,5
M2 5000 x
M0
M0
E3
E2

A
kA
kA

630
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80

630
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80
O - 3 min -

630
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80
CO - 3 min -

630
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80
CO

630
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80

200
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80

200
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80
O - 3 min -

200
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80
CO - 3 min -

200
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80
CO

200
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80

de barramento
nominal de regime contínuo
nominal suportável de curta duração
nominal suportável assimétrica
nominal suportável de pico

Interruptores de carga
Corrente nominal
Corrente nominal de ruptura de carga ativa
Corrente nominal de fechamento em curto-circuito
Corrente nominal suportável de curta duração
Corrente nominal suportável de curta duração alternada
Corrente nominal de ruptura de carga do cabo
Classe de resistência mecânica
Classe de resistência mecânica como chave de aterramento
Classe de resistência mecânica da chave de desligamento
Classe de resistência elétrica
Classe de resistência elétrica como chave de aterramento
Disjuntores
Corrente nominal normal
Corrente nominal de ruptura
Corrente nominal de fechamento em curto-circuito
Classe de corrente nominal de comutação capacitiva
Corrente nominal de ruptura de carga do cabo
Constante de tempo CC
Componente CC % Classe de resistência mecânica
Classe de resistência mecânica
Classe de resistência mecânica como chave de aterramento
Classe de resistência mecânica da chave de desligamento
Classe de resistência elétrica
Corrente nominal de resistência por curto tempo
Corrente nominal de resistência por curto tempo alternativa
Tempo de disparo mínimo
Tipo de mecanismo
Painel do transformador
Corrente nominal normal
Corrente nominal de ruptura
Corrente nominal de fechamento em curto-circuito
Classe de corrente nominal de comutação capacitiva
Corrente nominal de ruptura de carga do cabo
Constante de tempo CC
Componente CC
Classe de resistência mecânica
Classe de resistência mecânica como chave de aterramento
Classe de resistência mecânica da chave de desligamento
Classe de resistência elétrica
Corrente nominal de resistência por curto tempo
Corrente nominal de resistência por curto tempo alternativa
Tempo de disparo mínimo
Tipo de mecanismo
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Na Eaton, estamos entusiasmados pelo desafio de oferecer
energia a um mundo que
demanda mais. Com mais de
100 anos de experiência no
gerenciamento de energia
elétrica, temos a habilidade
para enxergar além do presente.
De produtos revolucionários
a projetos turnkey e serviços
de engenharia, setores críticos
em todo o mundo contam
com a Eaton.

As informações fornecidas neste documento
refletem as características gerais dos produtos mencionados no momento da emissão
e podem não refletir as características
futuras. A Eaton Corporation reserva o direito
de modificar o conteúdo deste documento e
as características dos referidos produtos
sem aviso prévio. A Eaton Corporation não
assume a responsabilidade por possíveis
erros ou omissão de informações neste
documento.
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Nós energizamos negócios
com soluções de gerenciamento de energia elétrica
confiáveis, eficientes e seguras.
Combinando nosso
atendimento personalizado,
suporte e ideias inovadoras,
respondemos hoje às
necessidades do futuro.
Energizando o futuro com
a Eaton.
Visite eaton.com/electrical.
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