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Automotivo

Aeroespacial

Caminhões

Equipamentos Hidráulicos

Equipamentos Elétricos

Potência para 
os negócios no 
mundo todo

A Eaton fornece energia para centenas de 
produtos atendendo a demanda mundial do 
mercado atual em constante mudança. 
Ajudamos nossos clientes do mundo todo 
a gerenciar a energia necessária para con-
struções, aviões, caminhões, carros, ma-
quinários e empresas em geral. Tudo feito 
para minimizar o consumo de recursos.

Transporte de próxima 
geração
A Eaton impulsiona o desenvolvi-
mento de novas tecnologias - desde 
sistemas híbridos de emissão e 
transmissão  até componentes de 
motores avançados - que reduzem o 
consumo de combustível e emissões 
em caminhões e carros.

Expectativas Elevadas
Continuamos a expandir nossas 
soluções e serviços para a indústria 
aeroespacial a fim de atender as ne-
cessidades  das novas plataformas de 
aviação inclusive o ousado mercado 
de jatos leves e extra leves.

Ampliação de 
nosso potencial
Nossas soluções hidráulicas combi-
nam serviços e suportes locais com 
um portfólio inovador de soluções 
para condução de fluidos a fim de 
atender as necessidades de projetos 
globais de infra-estrutura, inclusive 
barragens, canais e represas.

Potencialização de 
Construções e Negócios 
Ecológicos
O Electrical Group da Eaton é líder 
no fornecimento de soluções de 
controle e distribuição de energia 
elétrica de qualidade que otimizam 
a energia melhorando sua qualidade, 
segurança e confiabilidade. Nossas 
soluções oferecem um crescente 
portfólio  de produtos e serviços 
ecológicos tais como auditorias de 
energia e monitoramento de consu-
mo de energia em tempo real.
O Sistema de Energia em Corrente 
Alternada e Contínua (UPS) da Eaton, 
os acionamentos de velocidade variá-
vel e controles de iluminação ajudam 
conservar a energia e aumentar sua 
eficácia.
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A proximidade dos mercados e 
a troca constante de informa-
ções e tecnologia entre os mais 
diversos mercados trouxe sem 
dúvida muitos benefícios para 
todos os setores da economia e 
sem dúvida com a globalização 
a tendência é de que cada vez 
os mercados aumentem o volu-
me de negócios entre eles. 

Para que esta ação tenha 
efeitos positivos a ABNT (As-
sociação Brasileira de Normas 
Técnicas) tem optado na grande 
maioria das vezes por utilizar 
normas internacionais IEC na 
íntegra ou com pequenas alte-
rações ao invés de criar normas 
puramente brasileiras, este fator 
contribui principalmente em 
acelerar o processo de equa-
lização dos padrões com os 
países desenvolvidos além de 
contribuir consideravelmente na 
aceitação de produtos nacionais 
derrubando barreiras técnicas 
tanto na importação quanto na 
exportação.

A definição desse conjunto 
de normas trouxe diversos 
benefícios, mais não somente 
em questões de funcionalidade 
e eficiência, mais também em 
padronização e em segurança, 
a inserção dos conceitos TTA 
(Type Tested Assembly) e 
PTTA (Partially Type Tested 
Assembly), a mudança para o  
conceito em que o montador 
adquire de um único fornece-
dor o invólucro metálico e os 
componentes e executa a mon-
tagem de acordo com padrões 
pré estabelecidos e manuais 
traz economia em tempo de 
engenharia, mão de obra e 
ainda garante o funcionamento 
do conjunto com a certeza de 
que os requisitos do projeto 
estão contemplados, como 
por exemplo que os esforços 
eletrodinâmicos em caso de 
curto circuito serão suportados 
tendo em vista que o conjun-
to montado tem as mesmas 
características do ensaiado que 
passou por esta situação.

Integração 
e Inovação 
trilhando 
o caminho 
para o
progresso

Quando estamos tratando de 
equipamentos os quais terão 
seu uso destinado à  pessoas 
qualificadas para a operação 
e manutenção, a norma em 
vigência desde 2003 é a NBR 
IEC 60439 parte 1, este do-
cumento determina os ensaios 
a serem executados, caracte-
rísticas de trabalho, requisitos 
de construção e as condições 
ideais de trabalho e substitui 
a NBR 6808 que deixou de 
vigorar.

Quando a aplicação é destina-
da à locais onde o uso será feito 
por pessoas não qualificadas 
a série de normas NBR IEC 
60439 apresenta-se em sua 
parte 3, nesta parte da norma 
alguns requisitos se tornam 
mais rigorosos com o intuito 
de proteger o usuário, por se 
tratar de indivíduo sem preparo 
técnico, que por falta de conhe-
cimento está mais suscetível à 
acidentes.
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O sistema xEnergy consiste 
em painéis de distribuição, 
comando de motores modu-
lares fixos e painéis totalmen-
te testados segundo norma 
IEC/EM 60439-1. Ele pode 
ser dimensionado com com-
partimentação até forma 4, 
além de atender diversas nor-
mas internacionais tais como 
DIN, VDE, CEI, NF, UNE, etc. 
Isto significa ter soluções para 
a utilização nos mais variados 
mercados e países.
O xEnergy oferece uma ampla 
gama de opções para aplica-
ções confiáveis, econômicas e 
em total conformidade com 
as necessidades dos clientes. 

Funcionalidade é fundamental, 
individualidade é o futuro.  

Você pode usar uma coluna 
de entrada até 5.000A e 
colunas de saída em módulos 
para chaveamento e proteção 
até 630A, ou instalar saídas 
a fusível, bem como trilhos 
para bases de fusíveis e 
seccionadoras.
Além disso, é possível 
combinar colunas para 
controle (engenharia livre) 
fornecê-las junto a compo-
nentes como partidas de 
motores, inversores de 
frequência, softstarters ou 
soluções com equipamentos 
de automação fixados em tri-
lhos ou placas de montagem.

Cada módulo foi cuida-
dosamente desenvolvido 
para garantir a mais com-
pleta consistência, desde 
os componentes, o sistema 
de montagem de painel até 
a ferramenta de software, 
agregando mais valor aos seus 
serviços, tornando-os mais 
competitivos e preparados 
para o mercado.
Com xEnergy, você está 
conectado ao futuro.
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XP – Potência de 250 a 5000A 
Colunas de entrada, saídas e acoplamento

XF -  Saídas até 630A 
Colunas de saídas com disjuntores/fusíveis.

• Disjuntores de caixa aberta NRX ou Magnum ou caixa moldada NZM/LZM
• Opções de disjuntores fixos, extraíveis ou plugin* (*somente para caixa moldada)
• Podem alojar disjuntores tripolares ou tetrapolares
• Operação manual ou motorizada, com opção de manopla rotativa* 
 (somente caixa moldada)
• Compartimentação forma 2 a 4
• Estrutura com dimensões reduzidas
  - 1600A com largura de 425mm e profundidade 600mm
  - 3200A com largura de 600mm e profundidade 600mm
  - 4000A com largura de 800mm e profundidade 800mm
  - 5000A com largura de 1100mm e profundidade 1000mm
• Cada coluna comporta um disjuntor de caixa aberta ou até dois de caixa moldada.
• Possui compartimento destinado a instalação de equipamentos de comando e  
 controle com acesso independente e totalmente isolado do circuito de potência.
• Permite termografia das conexões de união entre as colunas pela parte 
 frontal do painel.
• Fecho frontal redondo ou escamoteável (cremalheira) com ou sem chave.

• Disjuntores NZM/LZM ou Seccionadoras fusível GSTA até 630A.
• Opções de disjuntores fixos, extraíveis ou plugin.
• Podem alojar disjuntores tripolares ou tetrapolares.
• Operação manual ou motorizada, com opção de manopla rotativa* 
 (*somente disjuntores NZM/LZM 1 e 2).
• Compartimentos vazios com altura de até 800 mm para instalação de 
 componentes/partidas.
• Estrutura com largura de 600, 800, 1000 ou 1200 mm e 
 profundidade 600, 800 e 1000 mm
• Unidades funcionais com largura de 425 ou 600 mm.
• Módulos para instalação de minidisjuntores ou outros componentes em trilho.
• Componentes alinhados e tampa frontal individual para cada componente** 
 (**forma 4).
• Corrente do barramento secundário em 3 opções 800A, 1250A e 1600A.
• Com compartimento de cabos de 200, 400 ou 600 mm 
 (opcional sem compartimento).
• Porta frontal transparente ou metálica integral.
• Fecho frontal redondo ou escamoteável (cremalheira) com ou sem chave.
• Forma de compartimentação forma 2 a 4.

XG -  Engenharia Livre.
Colunas para uso geral.
• Instalação de componentes diversos, tais como sistemas de automação, comando
 e controle, acionamentos, bancos de capacitores e etc.
• Estrutura com largura de 425, 600, 800, 1000 ou 1200 mm e 
 profundidade 600, 800 e 1000 mm
• Placa de montagem integral ou parcial.
• Módulos para instalação de minidisjuntores ou outros componentes em trilho.
• Forma de compartimentação 1 ou 2.

Tipos de Seções

Compartimento
de cabos

Unidades
funcional
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Outras Opções

Box Solution
• Estrutura com largura de 800, 1000 ou 1200 mm e 
 profundidade 600, 800 e 1000 mm
• Módulos com largura de 425 ou 600 mm
• Possibilidade de instalação de disjuntores com acionamento externo 
 atendendo as exigências da NR10.
• Cada módulo possui porta individual e os compartimentos são 
 totalmente separados entre si.
• Opções de disjuntores fixos, extraíveis ou plugin.
• Podem alojar disjuntores tripolares ou tetrapolares.
• Operação manual ou motorizada.
• Corrente do barramento secundário em 3 opções 800A, 1250A e 1600A.
• Compartimentos vazios para a instalação de outras saídas ou partidas fixas.
• Forma de compartimentação 4.

Plugin Solution
•  Estrutura com largura de 600, 800, 1000 ou 1200 mm e 
 profundidade 600, 800 e 1000 mm
•  Unidades funcionais semi-extraíveis com largura de 425 ou 600 mm.
•  Opções de disjuntores fixos até 630A.
•  Podem alojar disjuntores tripolares ou tetrapolares.
•  Porta única para estruturas com largura de 600, 800 ou 1000 mm 
 ou dupla para 1200 mm.
•  Compartimentos semi extraíveis vazios para montagem de 
 outros componentes.
•  Forma de compartimentação 2 a 4.
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Software

Software de 
Configuração

Toda configuração é 
realizada com auxílio do 
software Eaton Confi-
gurator® que possibilita 
agilidade na especi-
ficação e engenharia 

de projetos alem de 
fornecer layout`s com 
dimensões, vistas e em 
diversos formatos de 
arquivo.
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Principais vantagens

Principais Vantagens

Barramento Principal e 
Secundário em mm, com 
barras duplas ou triplas.

Possibilidade de teto ventilado 
IP30 para melhor dissipação 
de calor.

Até 38 módulos de 50mm 
para instalação de disjuntor mo-
tor em uma coluna, 1900mm 
livres para instalação.

Conexões ágeis e fáceis através 
de clips de conexão

Compartimentos Plugin até 
630A.

Barramento Principal até 
3200A em coluna com profun-
didade de 600 mm, 4000A 
em 800 mm e 5000A em 
1000 mm. 

Arranjo de secção simétrico 
(permite a instalação dos 
barramentos traseiros 
superiores ou traseiros 
inferiores sem a necessidade
de alteração de peças).

Flexibilidade na definição, 
posicionamento e dimensiona-
mento dos compartimentos.

Possibilidade de instalação de 
disjuntor de caixa aberta 630 a 
1600A em coluna de 425mm 
de largura.

Possibilidade de montagem de 
dois disjuntores de caixa molda-
da de 630 a 1600A em coluna 
de 600mm de largura.

Posicionamento dos disjuntores 
acima de 630A visando 
aumentar a eficiência da 
dissipação térmica, melhorar 
o arranjo e montagem dos 
barramentos e proporcionar 
comodidade na instalação dos 
cabos de entrada/saída.

Espaço nas colunas de potência 
para instalação de componen-
tes de medição e comando.

Ensaio de Arco (Arc Proof)
segundo IEC1641.
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Dados técnicos

Dados Técnicos

Normas

Testes Montagem

Partições Internas

Tensão de Operação - Ue

Corrente Máxima - Ie

Corrente de Curto Circuito - Icw

Corrente de Curto Circuito de Crista - Ipk

Condições de Temperatura

Condições de Umidade Relativa do ar

Classe de Isolação (IEC 61140)

Tensão de Isolação

Grau de Proteção (IEC 60529)

Grau de Proteção Mecânico (EN 50102)

Configurações de Aterramento

Cor Padrão (outras sob consulta)

Dimensões

Base Soleira

NBR IEC 60439-1

TTA / PTTA

Forma 1 a Forma 4

690V / 50 - 60Hz

até 5000 A

até 100 kA (1s)

até 220 kA

35 °C até 50 °C

50% à 40ºC 

III/3

8kV

IP 31 / IP 55

IK10

TN-C/TN-C-S/TN-S/TT

RAL7035 (cinza claro) Pintura a pó acabamento rugoso

2000 mm

425/600/800/1000/1200mm

400 / 600 / 800 / 1000 mm

100 ou 200mm

Condições de Instalação

Placas de montagem

Abrigado

Sem pintura com  tratamento por galvanização Eletrolítica

Largura

Altura

Profundidade

Espessura de Chapas

2.0mm

1.5mm

2.0mm

1.5mm

Tampas Laterais/Superiores

Base/Portas

Tampas Traseiras

Placas de Montagem

Detalhes de Barramento - BA

Estes manuais são construídos de acordo com tabelas informativas 
que reproduzem os dados obtidos nos testes de laboratório, estas 
tabelas levam em consideração as condições de temperatura am-
biente e o grau de proteção escolhidos para o projeto.

Os detalhes de medidas e instalação de suportes de travamento 
do barramento também são mostrados neste manual, bem como 
todos os detalhes de corte, dobra do barramento.

“Teste de Arco Interno – Segundo IEC 1641

20 
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Disjuntores

Disjuntores PKZ, NZM e LZM
• Disjuntores tripolares ou tetrapolares
 em caixa moldada.
• Proteção para as mais diversas 
 aplicações até 1600A.
• Compactos e Seguros.
• Fixos, Extraíveis ou Plugin.
• Atendem as principais normas internacionais.
• Capacidade de interrupção até 100kA.
• Completa gama de acessórios intercambiáveis.

Disjuntores NRX e Magnum
• Completa oferta de disjuntores abertos com
 versatilidade para proteção até 6300A.
• Disjuntores tripolares ou tetrapolares.
• Fixos ou Extraíveis.
• Capacidade de interrupção até 
 65kA (NRX) e 100kA (Magnum).
• Robustez, Segurança e engenharia 
 com custos otimizados.
• Completa linha de acessórios.

Há mais de 70 anos, a 
EATON projeta e fabrica 
disjuntores de potência 
de baixa tensão para o 
mercado global. 

Desempenho Comprovado
Nosso revolucionário 
desenvolvimento de
produtos e soluções 
continua direcionado 
para a excelência em 
qualidade, confiabilidade 
e longa vida útil.

Somos líderes na inova-
ção das tecnologias para 
disjuntores de potência 
de baixa tensão, tais como 
a primeira trip eletrônica 
em estado-sólido, primei-
ra trip eletrônica baseada 
em microprocessador, 
intertravamento por zona 
e o sistema de extinção 
de arco DE-ION®, propor-
cionando características 
superiores de capacidade 
de ruptura.



Onde tem Eaton, 
 tem Confiança!



Na indústria elétrica, a Eaton é líder 
mundial em serviços e produtos para 
controles elétricos, distribuição de 
energia, UPS, bem como produtos e 
serviços para automação industrial.  
Através de sua avançada engenharia 
de produto, com métodos de 
fabricação de padrão global, além de 
serviços e suporte técnico, a Divisão 
Elétrica de Negócios da Eaton 
desenvolve soluções com foco nos 
clientes, através de marcas de renome 
como: Cutler-Hammer®, Powerware®, 
Durant®, Heinemann®, Holec® e MEM®, 
que atendem globalmente às 
diferentes necessidades dos mercados 
industriais, concessionárias de energia, 
residencial, comercial, TI e OEM.
A Eaton Corporation é um fabricante 
industrial diversificado com vendas de 
US$ 15,4 bilhões em 2008. A Eaton é 

líder mundial em sistemas elétricos e 
componentes para controle, 
distribuição e qualidade de energia. 
Também é líder em serviços e 
sistemas hidráulicos para equipamen-
tos industriais, móveis e aéreos; 
sistemas de direção inteligente para 
economia de combustível e segurança 
em caminhões; sistemas de controle 
de ar para motores automotivos, bem 
como soluções inteligentes para 
economia de combustível e aumento 
da performance e segurança em 
motores e outros sistemas. A Eaton 
conta com 75 mil profissionais e 
comercializa seus produtos para 
clientes em mais de 150 países.

Para informações adicionais 
sobre a linha completa de produtos 
Eaton, visite o  site www.eaton.com.br
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Filiais de Vendas:

Tel.:  31 2112-7070 
Fax: 31 2112-7085

Minas Gerais,
Centro-Oeste e Norte

Tel.: 47  3461-3179
Fax:  47 3461-3101Santa Catarina

Tel.:  41 2107-9850
Fax: 41 2107-9851Paraná

Tel.: 21 2106-3299
Fax: 21 3884-8704

Rio de Janeiro,
Espírito Santo

 e Nordeste

Tel: 11 4525-7007
  4525-7015
  4525-7032
  4525-7038 
  4525-7089
  

São Paulo

Tel.:  51 2117-7000
Fax: 51 2117-7004 Rio Grande do Sul

Na Eaton, estamos entusias- 
mados 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.

Nós energizamos negócios 
com soluções de gerencia- 
mento 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.

Rua José Medeiros da Costa, 201 
Jundiaí - SP - Brasil
CEP 13212-173 
Tel. +55 11 4525-6700 
FAX. +55 11 4524-6700 
e-mail: vendas@megabarre.com.br

MEGABARRE
Industria de equipamentos elétricos ltda. 
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As informações fornecidas neste documento
refletem as características gerais dos pro-
dutos 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.

Eaton
Rua Diacono Josias de Souza, 342
Jundiaí, SP 13212-171


