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Potencializando 
negócios no
mundo todo

Eaton
5 áreas
de sucesso

Líder em tecnologia, 
a Eaton consolida
sua posição no 
mercado de Painéis 
de Distribuição e 
Controle de Média 
Tensão: graças à 
concepção de seus 
equipamentos com 
capacidade para 
“impulsionar o 
desenvolvimento” e 
atender as necessi-
dades crescentes do 
mercado.

Eaton Corporation, sediada em 
Dublin (Irlanda), desenvolve uma 
estratégia de negócios diversifica-
da, considerada líder imbatível em 
tecnologia em várias áreas. O Setor 
Elétrico é líder mundial em produtos 
e serviços relacionados à distribuição 
de energia, abastecimento seguro de 
energia e automação industrial.

Fornecedor de sucesso 
mundial.

A Eaton é líder mundial em Distribui-
ção de energia na indústria elétrica, 
aplicações e sistemas de controle. 
Muito desse sucesso deve-se ao seu 
princípio norteador, ser um fornece-
dor de linha completa. Seja qual for a 
área de aplicação, a Eaton proporcio-
na-lhe tudo o que necessita desde 
Painéis de Distribuição e Controle de 
energia até componentes individuais 
a partir de uma única fonte. E a 
Eaton, como líder em tecnologia, tem 
sempre como meta oferecer hoje o 
padrão de amanhã.

Equipamentos
Elétricos
Como líder mundial em prestação 
de serviços e produtos nos setores 
de dispositivos de controle elétrico, 
distribuição de energia, fonte de 
alimentação ininterrupta (UPS) e 
automação industrial.

Aeroespacial
Como líder mundial em fornecimento 
para transporte aéreo civil e aviação 
militar, bem como para a indústria 
aéreo-espacial, com um amplo portfólio 
de tecnologia, inclusive de sistemas 
hidráulicos, sistemas de abastecimento 
de combustíveis, sistemas de motor e 
controle de movimentos.

Caminhões
Como líder mundial do mercado 
em projeto, fabricação e venda de 
toda a linha de componentes e sis-
temas de transmissão para veículos 
comerciais médios e pesados.

Equipamentos
Hidráulicos
líder mundial na fabricação de siste-
mas hidráulicos altamente eficazes 
e seguros e de componentes para 
aplicações móveis e industriais em 
diferentes setores desde mineração 
até entretenimento.

Automotivo
Como fornecedor importante de 
componentes críticos na redução de 
emissões e consumo de combustíveis 
e melhor estabilidade e desempenho 
de carros, caminhões leves e veículos 
comerciais.



Otimização Global de Sistemas Elétricos
A Eaton Corporation é líder mundial em 
projetos, produção e venda de equipamentos 
de distribuição de energia de média tensão. 
Seguros, confiáveis e de alto desempenho 
de acordo com as normas IEC, GB e padrões 
ANSI.

Soluções Completas e Globais para Painéis de 
Distribuição e Controle de Média Tensão.
A Eaton, líder por excelência em projetos e produção de equipamentos de   
proteção e distribuição de energia na indústria elétrica, oferece uma ampla 
variedade de soluções de média tensão (MT). Sob licença da Eaton para 
atender a demanda de praticamente todas as aplicações. Desde produtos 
que incorporam um projeto de ponta permitindo fácil acesso e manuten-
ção, além de economia de espaço, até produtos resistentes a arco para 
aumentar a segurança, as soluções da Eaton em média tensão fornecem 
uma variedade de produtos para todo tipo de demanda. Além disso, a 
rede global de serviços da Eaton oferece suporte máximo ao cliente em 
todas as regiões do mundo.

Como uma das poucas indústrias no mundo totalmente diversificadas e 
integradas, os projetos da Eaton não somente desenvolvem produtos, 
como também os principais componentes que abrangem soluções de 
MT - desde compartimentos de estruturas de aço e de disjuntores até 
interruptores a vácuo, disjuntores, controladores de barramento (SMBus) e 
fusíveis.

A tradição em MT da Eaton, fortalecida pela aquisição das empresas 
Westinghouse DCBU, Cutler Hammer e Holec, resultou no avanço da 
tecnologia MT e em inúmeras patentes internacionais ao longo dos anos.
Parte das soluções do sistema elétrico PowerChain da Eaton - que ajuda 
a minimizar os riscos dos negócios criando maior confiabilidade, melhor 
custo benefício, utilização do capital e segurança - o equipamento de 
média tensão da Eaton atende a todos os padrões e certificados aplicáveis 
tais como EC, NEMA / ANSI, GB, UL, IEEE, KEMA e CSA. Quando se trata 
de soluções de média tensão (MT), você pode confiar no único nome 
sinônimo de uma longa história de desempenho comprovado: Eaton.
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Sistema de Painéis de Distribuição e Controle 
com tecnologia à vácuo xGear
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Além disso, o número de painéis 
utilizáveis na instalação é ilimitado, 
uma vez que diversas seções podem 
ser facilmente conectadas. A rápida 
conexão e montagem dos painéis 
permite um benefício extra, o 
comissionamento flexível do painel 
de distribuição e controle.

A construção modular do 
xGear garante a sua 
aplicação para quaisquer 
combinações e característi-
cas necessárias

Projeto básico

 Duto de arco
O duto integrado de arco permite 
a exaustão dos gases associados a 
um arco interno. As peças opcionais 
padronizadas, além de flanges e telas, 
são disponibilizadas para prolongar o 
duto de arco, de forma a permitir a 
exaustão dos gases de dentro da sala 
de instalação do painel.

 Duto de fiação de  
 baixa tensão para 
 interligação entre 
 colunas 
Um duto metálico totalmente segre-
gado é montado na parte superior de 
cada coluna e conectado de modo a 
formar uma canaleta continua de baixa 
tensão que corre ao longo de toda 
extensão do painel.

 Compartimento de   
 baixa tensão

O compartimento está segregado por 
divisórias metálicas aterradas e tem 
espaço amplo para a montagem dos 
dispositivos de controle e proteção.
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Segurança, Confiabilidade e Desempenho Superior

9 10 11 Transformadores 
 de Corrente

Transformadores de Corrente (TCs) em 
resina epóxi são oferecidos como pa-
drão em diversas classes de exatidão. 
Existe a opção de uso de TCs toroidais 
de baixa tensão no mesmo local.

 Transformadores 
 de Potencial

Os transformadores de tensão são ins-
talados no compartimento de cabos na 
versão fixa. Todas as opções são ajus-
tadas com fusíveis móveis primários. 
Os transformadores de potencial (TPs) 
são montados com fusíveis primários 
removíveis. A porta do compartimento 
pode ser intertravada com a chave de 
aterramento para garantir o aterramen-
to seguro dos cabos  antes da abertura 
da porta.

 Terminais 
 de cabos 

Ampla provisão para terminação e 
conexão de um total de até 6 núcleos 
de cabos monofásicos, em cada seção, 
entrando pela parte inferior do painel 
e ligados por conectores de compres-
são a terminais de cobre.

 Barra de 
 aterramento 

Um sistema de barras de aterramento 
é fornecido para uma conexão fácil e 
efetiva à malha de terra da estação. O 
sistema foi testado e percorre vertical 
e horizontalmente o interior de cada 
seção de um painel e está conectado 
a chave de aterramento, quando for 
fornecida.

4 5 Compartimento de   
 barramento principal

Os barramentos são montados em 
seus próprios compartimentos metá-
licos aterrados que se abrem para o 
duto de arco. Totalmente isolados em 
toda a sua extensão, os barramentos 
são testados para valores nominais de 
até 3150A, 31,5kA durante 3 segun-
dos. Buchas de passagem moldadas 
em epóxi segregam as seções dos 
painéis de controle e distribuição.

 Chave de aterramento 
 do circuito

A chave de aterramento é operada 
na parte frontal do painel de controle 
e distribuição, com indicadores 
mecânicos para mostrar a posição da 
chave. Uma janela permite visibili-
dade direta da posição dos contatos 
da chave de aterramento. A chave 
é mecanicamente intertravada com 
o carro do disjuntor ou do contator 
para que possa ser fechada somente 
quando o carro estiver na posição 
de Teste / Desconectado. A chave 
de aterramento do circuito pode ser 
intertravada mecanicamente com a 
porta do compartimento de acesso 
aos cabos como uma medida adicional 
de segurança. 

 Obturador 
 automático

Os obturadores automáticos são metá-
licos e aterrados. Ambos são operados 
individualmente tanto no lado das 
conexões de Linha (barramento) como 
no lado de Carga (cabos). Podem ser 
travados por cadeado na posição 
fechada. Quando o disjuntor está nas 
posições de Teste ou Desconectado 
os obturadores se fecham automatica-
mente para evitar contatos acidentais 
com quaisquer partes ativas.

 Compartimento do   
 disjuntor a vácuo

Totalmente segregado por divisórias 
metálicas aterradas, com seu próprio 
canal de alívio de pressão para o duto 
de arco, o compartimento oferece 
todos os mecanismos de segurança 
de intertravamentos exigidos para 
operações seguras e confiáveis do 
disjuntor a vácuo. 
Botões manuais permitem total 
operação do disjuntor a vácuo a partir 
do frontal do painel, com a porta 
totalmente fechada. O disjuntor é 
mecanicamente intertravado com a 
porta do compartimento para permitir 
que a mesma somente seja aberta 
com o disjuntor desligado e colocado 
na posição de Teste.

6 7

8
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 Compartimento de   
 Proteção e Controle   
 de baixa tensão
Painel de fácil visibilidade, com todos 
os controles e indicações claramente 
visíveis e fáceis de operar.

1  Operação elétrica com 
 o indicador da posição 
 do disjuntor
Indicador da posição do disjuntor 
Aberto / Fechado. Chave de comando 
de abertura e fechamento do disjuntor 
Aberto / Fechado.
Indicação opcional por LED da condi-
ção “Carregada” de carga da mola do 
mecanismo do disjuntor.

7

 Relé de proteção
A Eaton oferece uma variedade de 
opções preferenciais de relés de pro-
teção que podem ser instalados como 
padrão. Entretanto, relés de proteção, 
de qualquer fabricante, específicos 
para um cliente em particular 
podem ser montados na porta do 
compartimento.

2

 Medição com chave   
 seletora de fase
Opção de um amperímetro com chave 
seletora de fase. Opção de voltímetro 
e chave.

4

 Sistema detector 
 de tensão (SDT)
Cada painel com disjuntor pode ser 
equipado com um sistema opcional de 
detecção de tensão trifásica seguindo 
padrão de teste IEC 61243-5. O SDT 
é alimentado por divisores capacitivos 
montados nos isoladores conectados 
aos terminais de cabos e mostra ao 
operador se o cabo conectado está 
energizado.

5

 Indicador da posição  
 do disjuntor
A indicação da posição do disjuntor 
mostra se o mesmo está Conectado/
em Serviço ou Desconectado / 
Posição Teste.

6

 Diagrama sinóptico
 de controle
Diagrama sinóptico de fácil entendi-
mento em cada circuito.

3

 Indicador da chave 
 de aterramento
Indicação opcional por LED da posição 
“Aberta / Fechada” da chave de 
aterramento.

 Operação manual 
 do disjuntor
Botões para Fechamento e Abertura 
do disjuntor.

 Mecanismo de 
 movimentação do   
 disjuntor
Mecanismo de movimentação (inser-
ção / extração) do disjuntor.

  Janelas de Inspeção
A janela de inspeção na porta do 
compartimento do disjuntor oferece 
visualização da posição do disjuntor 
indicando:
 • A posição do disjuntor;
 •  A posição de carregamento  
  da mola do mecanismo
  do disjuntor.
A janela de visualização do cabo do 
compartimento da porta permite a 
indicação visual de:
 • A posição do interruptor terra;
 •  Inspeção de Conexões 
  de Cabos.

8

10

11

9

Controle e proteção
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Principais componentes

Características:
 • Interruptor a vácuo em unidade de polo totalmente encapsulada em 
  resina epóxi, numa montagem ecologicamente correta;
 •  Mecanismo de operação por armazenamento de energia com disparo livre,   
  tanto mecânico quanto elétrico;
 •  Manivela mecânica integrada para operação manual de carregamento   
  com botão de operação;
 •  Indicador de carregamento de mola com contatos para indicação remota 
  da posição da mola;
 •  Indicador mecânico de estado para “Aberto” / “Fechado”;
 •  Contatos auxiliares para indicação de estado “Aberto” / “Fechado”;
 •  Indicador da posição “Conectado” / “Em Teste”, quando dentro 
  do compartimento;
 •  Contatos auxiliares para indicação remota dos estados;
 •  Intertravamento mecânico com a porta do compartimento;
 •  Intertravamento mecânico para assegurar que o disjuntor esteja aberto   
  antes que seja inserido ou extraído.

Tipo W-Vaci
O disjuntor a vácuo usa um mecanismo simples e seguro de carga de 
mola que requer apenas duas etapas para operar os interruptores a 
vácuo. A construção das interligações mecânicas entre o atuador e a 
haste de acionamento em cada um dos três interruptores a vácuo é 
simples e efetiva.

Disjuntor a vácuo

Características
 •  Interruptor a vácuo ecologicamente correto;
 •  Corrente nominais até 400 A em 6,6 kV;
 •  Chaveamento de capacitores até 295 A em 6,6 kV;
 •  Corrente de interrupção máxima do contator de 8.5 kA;
 •  Interrupção até 50 kA com fusíveis limitadores de corrente;
 •  Controle eletrônico da bobina para ótima utilização da tensão de operação   
  de comando e uma baixa dissipação, em watts, permitindo maior eficácia   
  no uso de energia e menor geração de calor;
 •  Controle eletrônico da bobina permite a seleção em campo dos valores da   
  tensão de controle e do tempo de desligamento;
 •  Até 6 contatos auxiliares com qualquer combinação de arranjos
  Normalmente Aberto e Normalmente Fechado;
 •  Retenção mecânica com destrave por sinal elétrico.

Tipo SL400 
O sistema xGear está disponível com contator a vácuo e fusível 
para partidas de motores, transformadores e comutação em carros 
removíveis. Supressores de surto podem ser montados nos terminais 
dos cabos. Para aplicações de controle do motor de até 7,2kV, o xGear 
incorpora a família de contatores SL da Eaton. Para manobras de 
motores de 12 kV, favor contatar a Eaton.

Contator 
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Experiência compro-
vada e conhecimento 
adquirido ao longo 
de muitos anos pela 
Eaton nas áreas de 
tecnologia de encap-
sulamento em resinas, 
tecnologia do vácuo, 
interrupção de arco 
elétrico e controle de 
campo elétrico foram 
integrados no projeto 
e desenvolvimento 
do xGear - garantindo 
um painel seguro e 
com alta confiabilida-
de operacional duran-
te sua vida útil.

Uso seguro e confiável

Classificação AFLR 
para Arco Interno 
(IAC)
Embora a integridade do equi-
pamento em proporcionar con-
tinuidade de fornecimento foi 
umas das maiores considerações 
durante seu desenvolvimento, à 
segurança do operador também 
foi um dos critérios mais impor-
tantes, com várias características 
integradas. A Eaton sempre 
enfatizou a necessidade de pro-
jetar e criar painéis de controle 
e distribuição seguros para os 
operadores o tempo todo.

Uma das maiores ameaças po-
tenciais aos operadores é o arco 
interno no painel. O design de 
revestimento metálico, “metal-
clad”, e a construção robusta 
permitiram o sucesso total do 
xGear nos testes de arco interno 
de acordo com  IEC 62271-200 
em todos os três comparti-
mentos e proporcionou uma 
característica IAC de até 31.5 kA 
por 1 segundo.

O IEC62271-200 define o nível 
de proteção a ser fornecido no 
caso de falha devida ao arco 
interno gerado dentro do painel 
de distribuição e controle. Mais 
uma vez xGear comprovou, por 
testes conduzidos em laborató-
rios independentes, atender a 
classificação AFLR para a condi-
ção de arco interno (IAC):
 A = Proteção pessoal;
 F =  Proteção na parte
  dianteira do painel;
 L =  Proteção na parte lateral
  Instalação do painel de  
  distribuição e controle;
 R =  Proteção na parte 
  posterior do painel.

Perda de continuidade
de serviço
O IEC62271-200 determina 
a extensão permitida para a 
manutenção da operação do 
painel de distribuição e controle 
quando o acesso ao comparti-
mento principal é necessário.
O xGear possui o mais alto nível 
possível de classificação quanto 
à perda de continuidade de 
serviço de LSC2B.

Classe de divisão
Além das classificações IAC e 
LSC, a norma “IEC62271- 200” 
define o tipo de separação 
usada entre cada painel e entre 
cada unidade funcional no pai-
nel. Já o xGear utiliza somente 
divisórias metálicas aterradas e 
por isso tem a classificação PM 
considerada a mais alta para a 
classe de divisão.
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Para fins de
segurança pessoal, 
o xGear é equi-
pado com vários 
intertravamentos 
mecânicos para 
evitar operações 
não seguras.
• Não é possível inserir ou   
 extrair o disjuntor exceto se  
 este estiver desligado ou   
 aberto.
• Não é possível fechar o   
 disjuntor exceto quando 
  este estiver na Posição   
 Conectado ou em Teste.
• A tomada secundária
 somente pode ser 
 desconectada com o 
 disjuntor na posição de teste.

• Só é possível fechar o
 disjuntor com a tomada
 secundária de controle
 conectada.
•  Não é possível fechar a 
 chave de aterramento   
 quando o disjuntor estiver
 na posição Conectado.

• A porta do compartimento   
 de cabos somente deve
 ser aberta quando o   
 disjuntor estiver na Posição   
 “Desconectado / Em Teste”.
•  Somente é possível inserir   
 ou extrair o disjuntor 
 quando a porta do seu 
 compartimento estiver 
 fechada.

• A porta do compartimento   
 do disjuntor a vácuo
 somente deve ser aberta 
 quando a chave de
 aterramento estiver na
 posição Fechado.
• A chave de aterramento não 
 pode ser Aberta quando a 
 porta do compartimento de 
 cabos estiver aberta.

Liderança mundial em tecnologia e segurança
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Projeto 
Sustentável
e Flexível

Uma das principais iniciativas 
estratégicas da Eaton é fornecer 
produtos ecologicamente cor-
retos. Isso exige um estudo de 
todo o ciclo de vida útil, desde o 
projeto até a desativação.

O ciclo de vida útil do produto 
pode ser dividido em cinco blo-
cos principais. Estes blocos são:
 • O projeto; 
 • Materiais usados no produto;
 • A montagem do produto;
 • A fase utilização do produto;
 • A desativação do produto.

As plantas de produção da Eaton 
atuam totalmente de acordo 
com as normas e procedimentos 
de certificação ambiental con-
forme a ISO 14001 durante os 
processos de desenvolvimento e 
de produção.

Ecologicamente 
correto
O xGear é projetado 
para ser ecologica-
mente correto du-
rante todo seu ciclo 
de vida útil: desde a 
produção, durante o 
tempo de serviço e 
ao final da vida útil.

Sustentabilidade
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Cada aplicação deste tipo 
de sistema é única, por isso 
o xGear oferece uma am-
pla gama de valores para 
diferentes tipos de painéis 
e versões de campo.

Flexibilidade no projeto
Se for necessário, em algum 
momento, aumentar a 
capacidade do sistema com o 
acréscimo de painéis, o sistema 
pode ser facilmente ampliado 
para a direita ou para a esquerda 
com o mínimo de interrupção 
de fornecimento necessário 
para a interligação final dos 
barramentos.
Os clientes frequentemente têm 
seus próprios requisitos com rela-
ção à utilização de componentes 

de proteção e de controle dentro 
do painel de distribuição e 
controle. Assim esta necessidade 
de componentes específicos foi 
levada em consideração durante 
o desenvolvimento do produto e 
resultou em um projeto primário 
básico que possibilita aos clien-
tes integrar proteção secundária 
e componentes de controle de 
acordo com suas necessidades 
específicas.

Variedade de 
transformadores
de tensão
Todos os painéis xGear podem 
ter transformadores de tensão 
em epóxi, com a relação e classe 
de exatidão solicitadas, para 
medição de tensão tanto no 
lado dos cabos quanto no lado 
do barramento principal.

Variedade de 
transformadores
de corrente
Para proporcionar proteção e 
medição, os transformadores de 
corrente isolados em epóxi são 
montados na seção próxima aos 
terminais do cabo de alimenta-
ção. Todas as relações, correntes 
secundárias, cargas e classes de 
exatidão são possíveis.

Redes Inteligentes
e automação de 
subestações
Equipamento para comunica-
ção remota entre os painéis ou 
sistemas de automação podem 
ser instalados no compartimento 
de baixa tensão, tornando
o sistema a solução perfeita para 
as atuais e futuras aplicações de 
Redes Inteligentes.

Equipamento de 
controle e proteção 
O equipamento de proteção e 
controle está localizado em um 
compartimento completamente 
separado de baixa tensão com 
sua própria porta de acesso. 
Há um espaço na porta para 
um Diagrama sinóptico e a 
montagem de equipamentos 
tais como relés de proteção, 
sistemas de detecção de tensão, 
medidores, etc.
Se for necessário espaço adicio-
nal, o compartimento de baixa 
tensão pode ser ampliado.
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Configurações

Completamente testado de acordo com as 
mais atuais  normas IEC

Variedade do produto

Configuração do painel

Configurações do carro

O xGear cumpre com as seguintes normas internacionais
IEC 62271-1
IEC 62271-100
IEC 62271-102
IEC 62271-200
IEC 60044-1
IEC 60044-2
IEC 60529
IEC 61850
IEC 61243-5 

Cláusulas comuns
Disjuntores (E2, M2, C2)
Seccionadoras e chaves de aterramento (E2, M0)
Painel de distribuição e controle em invólucros metálicos 
Transformadores de corrente
Transformadores de potencial
Graus de proteção (Código IP)
Sistemas e redes de comunicação em subestações
Trabalho com linha viva - Detectores de tensão - Parte 5: sistemas de detecção de tensão

O Painel de Distribui-
ção e Controle é testado 
seguindo a última norma 
IEC 62271-200 e tem 
certificação por terceiros 
para comprovar a classifica-
ção de contenção de arco 
interno AFLR.

A variedade de produtos 
xGear é bastante flexí-
vel e oferece opções de 
circuitos, o que possibilita 
a configuração de quase 
todos os tipos de aplica-
ções.

O design do carro de extração 
é comum em todos os típicos 
possibilitando a reconfiguração 
do painel durante o serviço. 
Além disso, a  largura da com-
binação dos Painéis de Acopla-
mento e Interligação é mantida 
no mínimo. Maior flexibilidade 
é oferecida pela opção de uso 
de Painel de Acoplamento 
Equipado. 

Nesta configuração qualquer 
equipamento padrão pode ser 
instalado na coluna, oferecendo 
opções para medição, aterra-
mento e seccionamento do 
barramento.

Uma ampla variedade de 
opções adicionais também 
estão disponíveis para montar 
nos principais compartimentos 
primários. O compartimento de 
baixa tensão para proteção e 
controle também oferece muitas 
opções para dispositivos indica-
dores e de controle.

Painel de disjuntor a
vácuo VCB

Painel de Acoplamento Painel de Acoplamento
à direita

Painel de contator
a vácuo

Painel Auxiliar

Disjuntor SeccionadorAterramento do
barramento

TPs fixos com
fusíveis removíveis

TPs em carro
extraível

Contator
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Dados Elétricos

Tensão Nominal
Tensão suportável ao impulso atmosférico 
Tensão suportável à freqüência industrial
Frequência Nominal
Classificação para arco interno (IAC)
Categoria de perda de continuidade de serviço (LSC)
Classe de divisão
Circuito de Aterramento

kV
kV
kV
Hz
 

kA - s

12
75
28

50/60

25 - 3; 26.3 - 3; 31.5 - 3

17.5
95
38

50/60
AFLR 
LSC2B

PM
25 - 3; 26.3 - 3; 31.5 - 3

12 kV 17.5 kVSistemas

630, 1250, 2000, 2500, 3150
26.3 / 31.5

65 / 82
26.3 / 31.5

400
400

110/120/127 Vca 50/60Hz,
208/220/240 Vca 50/60Hz,

24/48/60 Vcc,
110/125 Vcc, 220/250 Vcc

630, 1250, 2000, 2500, 3150
26.3 / 31.5

65 / 82
26.3 / 31.5

S1, E2

110/120/127 Vca 50/60Hz,
208/220/240 Vca 50/60Hz,

24/48/60 Vcc,
110/125 Vcc, 220/250 Vcc

A
kA
kA
kA - 3s

A (C2)
A (C1)

V 

(1) Sequência da operação O - 0.3s - CO - 15s - CO disponível em disjuntores 12, 17.5 kV até 2000 A.
(2) Sequência da operação O - 0.3s - CO - 15s - CO disponível em TODOS OS disjuntores 12, 17.5 kV ≥  2500 A.

12 kV 17.5 kVCaracterísticas do Disjuntor

Corrente nominal de regime contínuo
Corrente nominal máxima de interrupção
Corrente nominal máxima de estabelecimento
Corrente nominal suportável de curta duração
Classe
Banco de capacitores único
Manobra de múltiplos bancos de capacitores
em configuração "back to back"
Tensão auxiliar

Compartimento do disjuntor
Compartimento do Barramento
Compartimento dos Cabos
Grau de proteção externo
Grau de proteção interno
Instalação
Classificação da Temperatura
Umidade relativa (máxima)

 

°C
%

Acesso controlado por intertravamento
Acesso baseado em ferramenta / não acessível

Acesso controlado por intertravamento ou ferramenta 
IP4X
IP2X

Interna
-5 a +40

95

Acessibilidade dos compartimentos

Corrente nominal de regime contínuo
Corrente suportável de curta duração
Valor de pico da corrente suportável nominal

1250, 1600, 2000, 2500, 3150
25 / 26.3 / 31.5

63 / 66 / 80
65 /      / 82 

1250, 1600, 2000, 2500, 3150
25 / 26.3 / 31.5

63 / 66 / 80
65 /      / 82 

A
kA - 3s
kA/50 Hz
kA/60 Hz

Sistema de Barramento 12 kV

Sequência de operação nominal
Classe
Números de operações
Números de operações do interruptor

O – 0,3s – CO – 15s – CO (1) ou O – 0,3s – CO – 180s – CO (2)

M2
20.000
20.000

Mecanismo 12 kV 17.5 kV

17.5 kV12 kV

17.5 kV
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Informações Técnicas

630 A / 1250 A
1320 
2200
2760

2000 A
1320
2200
2760

3150 A
1500
2200
2760

Largura do Painel 600mm 800mm 1000mm

600 800 1000

AB

Corrente Máxima
Profundidade
Altura (A)
Altura incluindo o duto de arco (B)

Painel do disjuntor

Pesos(kg)
12 kV e 17,5 kV

Dimensões(mm)
12 kV e 17,5 kV

Valor Máximo, incluindo o disjuntor

25 kA
31.5 kA
31.5 kA
31.5 kA

630 A
1250 A
2000 A
3150 A

600 mm de largura
600 mm de largura
800 mm de largura
1000 mm de largura

860
880
1200
1650



SOLUÇÕES

EATON
sou mais

Setor Elétrico: mais que a diversidade 

e o poder de produção, somos 

especializados no provimento

de soluções, por meio de uma cadeia 

unificada e interativa de produtos, 

serviços, tecnologias de ponta e 

gestão humana especializada.



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
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futuras. A Eaton Corporation reserva o direito  
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sem aviso prévio. A Eaton Corporation não 
assume a  responsabilidade por possíveis
erros ou omissão de informações neste 
documento.
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