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Esse Guia do Produto descreve os religadores de circuito automático fabricados pela Tavrida Electric. 

Os religadores automáticos da Tavrida Electric são projetados para linhas de distribuição aéreas e 
distribuidores de subestação externa com tensão nominal de até 27kV. 

Importante! Devido à melhoria do produto, as especificações e design continuos estão sujeitos a 
mudanças sem aviso prévio. 

Os componentes principais dos religadores automáticos são: 

Módulo de Chaveamento de Alta Tensão (OSM, Outdoor Switching 
Module) 

O OSM isolado de ar incorpora um disjuntor a vácuo da Tavrida Electric com atuadores magnéticos por fase 
alojados em um tanque feito em liga de alumínio resistente à corrosão. Seis buchas do circuito principal são 
feitas de polímero estável de UV e são completamente cobertas de uma borracha de silicone. Cada bucha 
possui sensores de tensão e de corrente no local para fins de proteção, medição e indicação. 

Controle do religador (RC) 

O RC é um controlador baseado no microprocessador que fornece funções de proteção, medição, registro 
de dados e de comunicação. 

Cabo de controlo 

O Cabo de controlo fornece a conexão entre o OSM e o RC. 

Esse guia descreve parâmetros técnicos do religador, funcionalidade e princípios operacionais. A finalidade 
do documento é fornecer informações necessárias do produto para os engenheiros de aplicação e para o 
pessoal técnico em utilidades. 

Lista de documentos técnicos relacionados: 

Nome do documento Target audiencePúblico alvo Finalidade do documento 

Guia do usuário 

Engenheiros de representantes 
de compras, operacionais, 
de instalação e de 
comissionamento 

Breve descrição do produto 
Descrever limitações de transporte e de armazenamento 
Descrever check-ups, instalação e comissionamento necessários do produto 
Descrever operação e serviços 
Descrição de resolução de problemas 
Descrição de requisitos de descarte 

Guia de manuseamento 
e instalação 

Operadores de clientes, montares, 
engenheiros de comissionamento 

Descrever limitações de armazenamento e transporte 
Descrever exames completos de produtos, instalação e comissionamento 

Certificado do teste de 
rotina 

Serviço de aquisição do cliente 
Identificação do produto, breve descrição dos parâmetros técnicos, dados 
de teste de rotina 
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1.1 Abreviações/Legendas 
ABR Restauração Automática de Alimentação (Automatic Backfeed Restoration) 

AT Transformador auxiliar (Auxiliary Transformer) 

BAT Bateria (Battery) 

BF Curto Franco (Bolted Fault) 

BTM Módulo Bluetooth (Bluetooth Module) 

CC Cabo de Controle - Umbilical (Control Cable — Umbilical) 

CCV Verificação de condição de fechamento (Close condition verifier) 

CLP Função de partida de carga fria (Cold Load Pickup) 

CPM Módulo do Painel de Controle (Control Panel Module) 

CT Transformador de corrente (Current Transformer) 

CU Desequilíbrio de Corrente (Current Unbalance) 

D Atrasado (Delayed) 

EF Elemento de Proteção de falta a Terra (Earth Fault Protection Element) 

EF1 Elemento de Proteção de falta a Terra de Ajuste Baixo para trips atrasados (Low Set Earth 
Fault Protection Element for Delayed Trips) 

EF2 Elemento de Proteção de falta a Terra de Ajuste Baixo para Trips Instantâneos (Low Set Earth 
Fault Protection Element for Instantaneous Trips) 

EF3 Elemento de Proteção de falta a Terra de Ajuste Alto para Trips Instantâneos (High Set Earth 
Fault Protection Element for Instantaneous Trips) 

EFID Deteção de Interrupção de Falha à Terra (Earth Fault Interruption Detection) 

EL Registro de Eventos (Event Log) 

ETH Módulo Ethernet 

I Instantâneo (Instantaneous) 

I/O Entrada/Saída (Input/Output) 

IOI Interface de Entrada/Saída (Input/Output Interface) 

IOM Módulo de Entrada/Saída (Input/Output Module) 

LCD Tela de Cristal Líquido (Liquid Crystal Display) 

HL Linha Viva (Hot Line Protection Element) 

LP Perfil de Carga (Load Profile) 

LS Perda de Alimentação (Loss of Supply Protection Element) 

ME Elemento de Medição (Measurement Element) 

ML Registro de Mau Funcionamento (Malfunction Log) 

MMI Interface Homem/Máquina (Man Machine Interface) 

MPM Módulo do Processador Principal (Main Processor Module) 

NAP Proteção de Admissão Neutral (Neutral Admittance Protection) 

NVS Mudança de voltagem neutra (Neutral Voltage Shift) 

OC Elemento de Proteção de Sobrecorrente (Overcurrent Protection Element) 

OC1 Elemento de Proteção de Sobrecorrente de Ajuste Baixo para Trips Atrasadas (Low Set 
Overcurrent Protection Element for Delayed Trips) 

OC2 Elemento de Proteção de Sobrecorrente de Ajuste Baixo para Trips Instantâneos (Low Set 
Overcurrent Protection Element for Instantaneous Trips) 

OC3 Elemento de Proteção de Sobrecorrente de Ajuste Alto para Trips Instantâneos (High Set 
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Overcurrent Protection Element for Instantaneous Trips) 

OCID Deteção de Interrupção de Sobrecorrente (Overcurrent Interruption Detection) 

OCR Elemento de Proteção de Sobrecorrente com Religamento (Overcurrent Protection Element 
with Reclosing) 

OSM Religador de circuito automático/modulo de chaveamento externo (Outdoor Switching Module) 

PCI Interface de Computador Pessoal (Personal Computer Interface) 

PSFM Módulo de Fonte e Filtro (Power Supply Filter Module) 

RC Cabine de Controle do Religador (Recloser Control Cubicle) 

RCM Módulo de Controle do Religador (Recloser Control Module) 

RTC Relógio em Tempo Real (Real Time Clock) 

RTU Unidade de Telecomunicação Remota (Remote Telecommunication Unit) 

SA Descarregador de sobretensão (Surge Arrester) 

SCADA Controle de Supervisão e Aquisição de Dados (Supervisory Control and Data Acquisition) 

SD Detector de Fonte (Source Detector) 

SECR Secionalizador Religando (Sectionalizer Reclosing) 

SEF Falta sensitiva a terra (Sensitive Earth Fault) 

SEFID Deteção de Interrupção de Falha de Terra Sensível (Sensitive Earth Fault Interruption 
Detection) 

SEFR Falha de aterramento Sensível com Religamento (Sensitive Earth Fault with Reclosing) 

SI Indicador de sincronização 

TEL Tavrida Electric 

TCI Interface de Telecomunicações (Telecommunications Interface) 

TDI Interface do Expedidor do TELARM (TELARM Dispatcher Interface) 

UF Subfrequência (Under-Frequency) 

UV Subtensão (Under Voltage) 

VRC Controle de Religamento por Tensão (Voltage Reclosing Control) 

VT Transformador de Tensão (Voltage Transformer) 

VU Desequilíbrio de Tensão (Voltage Unbalance) 

ZSC Coordenação de Sequência de zona (Zone Sequence Coordination) 
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2.1 Campo de aplicação do produto 
Religadores podem ser aplicados em linhas de distribuição aéreas em loop ou radiais. As principais 
aplicações são: 

 Limpar falhas temporárias realizando o religamento automático; 

 Isolar falhas contínuas na rede de linha suspensa; 

 Isolar falhas contínuas em uma rede onde a coordenação de proteção convencional não é possível; 

 Restauração automática do retorno de energia. 

 O religador pode também ser utilizado em linhas de distribuição suspensas de alimentação de subestações 
externas. Isso pode ser utilizado como: 

 O alimentador de saída da subestação com a funcionalidade de religamento automático; 

 O disjuntor acoplador da barra de suporte da subestação com capacidade de restauração de retorno de 
energia; 

 O disjuntor alimentador de entrada de comutação da subestação com proteção de corrente excessiva para 
falhas da barra de suporte, proteção de sobtensão para fins de restauração do retorno de energia e 
interfaces para a proteção não elétrica do transformador. 

2.2 Benefícios principais 
Os religadores da Tavrida Electric fornecem as seguintes vantagens competitivas: 

 Livre de manutenção 

Módulo de comutação livre de manutenção e supervisão de durabilidade fornecendo corrente nominal de 
30000 e 50 operações O-CO de curto-circuito nominal completo. 

 Leve 

Disjuntores a vácuo leves da Tavrida Electric e tanques de alumínio robustos resultam em um peso total de 
68kg para o OSM15_AI_1 e 72kg para o OSM25_AL_1, tornando-o o módulo de chaveamento externo mais 
leve no mercado. 

Como resultado, envio, manuseio e instalação são mais simples e mais rápidos. 

 Sistema de medições sofisticado 

Todos os OSMs são equipados com seis sensores de tensão construídos nas buchas. Isso torna o religador 
um dispositivo ideal para soluções de automação de loops autorregeneráveis 

Sensor de corrente linear – Bobinas de Rogowski, utilizadas para ambas as medições de correntes de solo 
e de fase melhoram amplamente a precisão da proteção e simplificam a coordenação de proteção. 

 Ecologicamente corretos 

OSM15_AI_1 e OSM25_AL_1 são módulos de comutação externos com isolamento sólido e de ar 
combinado patenteado. A confiabilidade do design é comprovada pelos testes de clima mais severo e de 
poluição pesada na Estação de Teste de Poluição do Isolador Koeberg (Koeberg Insulator Pollution Test 
Station – KIPTS) na África do Sul. 

 Operação sem bateria de reserva 

O controlo do religador RC5_4 foi concebido para fornecer a funcionalidade completa sem bateria de 
reserva em caso de fonte de alimentação auxiliar fiável de corrente alternada ou de corrente contínua. Isto 
elimina a necessidade da substituição regular de bateria, por exemplo, para a aplicação de subestação. 

2.3 Conformidade 

A conformidade dos religadores da Tavrida Electric com os padrões internacionais foi confirmada por 
grandes centros de teste internacionais. 

A lista de relatórios de testes é apresentada no Apêndice 1..
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3.1 Codificação do religador 

Rec15_Al1_5p(P1…P20) 

Grupo do produto 

Tipo de OSM 

Tipo de RC 

Tabela 1 – Descrição da codificação do religador 

Parâmetro 
Descrição dos 

Parâmetros 
Opções de Aplicação Código Alargado Código 

P1 Customization 
Padrão C.0 1 

Outro – Contato do representante da Tavrida Electric … … 

P2 Tipo OSM OSM com bobinas de Rogowski e bobina de atuador 220V, versão 5 25TP-ROG220V5 1 

P3 Idioma 

De acordo com a personalização – Contato do representante da Tavrida 
Electric 

L.Custom 1 

MMI Inglês, etiquetas, placas de identificação para RC e OSM  EN15/EN25 2 

MMI Português, etiquetas, placas de identificação para RC and OSM PT15/PT25 3 

MMI Inglês, etiquetas EN 4 

MMI Português, etiquetas PT 5 

MMI Espanhol, etiquetas ESP 6 

MMI Espanhol, etiquetas, placas de identificação para RC e OSM ESP15/ESP25 7 

P4 
Tipo de 

controlador 
Cubículo do controlo do religador RC5_4 

RC5.4A 1 

P5 
Versão de 
firmware 

2.72.027 2.72.027-6.45-4.02 1 

2.76.030 2.76.030-6.45-4.02 7 

P6 Kit de montagem 

Sem conjunto de montagem SURF 1 

Conjunto de montagem padrão sem parte de interface do poste 10 2 

Conjunto de montagem com parte de interface do poste para rebites M16 10M18 3 

Conjunto de montagem com parte de interface do poste para rebites M20 10M22 4 

Conjunto de montagem com parte de interface do poste para rebites M20 
para instalação através do poste 

10M22TH 5 

Conjunto de montagem com suporte de interface M16 para instalação em 
torno do poste com perfil meu U de 500 mm fixados com rebites M16 de 
450 mm 

10M18AR500 6 

Conjunto de montagem com suporte de interface M20 para instalação em 
torno do poste com perfil meu U de 700 mm U fixados com rebites M20 de 
450 mm 

10M22AR700 7 

Conjunto de montagem com suporte de interface M16 para instalação em 
torno do poste com perfil meu U de 500 mm fixados com rebites M16 de 
450 mm 

10M18AR500M16 8 

Conjunto de montagem com suporte de interface M20 para instalação em 
torno do poste com perfil meu U de 700 mm U-profiles aparafusado ao 
suporte da interface de rebites M20 de 450 mm 

10M22AR700M20 9 

Conjunto de montagem da subestação com altura ajustável SUB A 

P7 
Kit de montagem 

AT 

Sem ATMK.0 1 

Suporte para VT resina moldada CR 2 

Suporte para VT resina moldada para instalação em torno do poste com 
dois perfis em U de 500 mm e rebites M16 

CRAR500M16 3 

Suporte para VT resina moldada para instalação em torno do poste com 
dois perfis em U de 700 mm e rebites M20 

CRAR700M20 4 

Dois suportes para VT resina moldada para instalação em torno do poste 
com dois perfis em U de 500 mm e rebites M16 

CR-CRAR500M16 5 

Dois suportes para VT resina moldada para instalação em torno do poste 
com dois perfis em U de 700 mm e rebites M20 

CR-CRAR700M20 6 

Dois suportes para VT resina moldada para instalação em torno do poste 
com quatro perfis 500 mm e rebites M16 

2CRAR500M16 7 

Dois suportes para VT resina moldada para instalação em torno do poste 
com quatro perfis 700 mm e rebites M20 

2CRAR700M20 8 

Conjunto de instalação de resina vazada VT para conjunto de montagem CR-SUB 9 
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de subestação 

Conjunto de instalação de transformador de potência de óleo para o 
conjunto de montagem de subestação 

OPT-SUB A 

Conjunto de instalação de resina fundida CT para o conjunto de 
montagem de subestação 

CT-SUB B 

Suporte para VT resina moldada para instalação através do poste com 
suporte de base para rebites M20 e perfil em U de 700 mm 

CRTH22 C 

Suporte para VT resina moldada para instalação através do poste com 
suporte de base para rebites M20 e perfil em U de 700 mm e dois studs 
M20 

CRTHM20 D 

Dois suportes para VT resina moldada para instalação através do poste 
com suporte de base para rebites M20 e dois perfis em U de 700 mm 

2CRTH22 E 

Dois suportes para VT resina moldada para instalação através do poste 
com suporte de base para rebites M20 e dois perfis em U de 700 mm e 
dois studs M20 

2CRTHM20 F 

P8 Cabo de comando 

5 metros 5mAL1DD.5 1 

7 metros 7mAL1DD.5 2 

12 metros 12mAL1DD.5 3 

20 metros 20mAL1DD.5 4 

P9 
Tipo de conector 

primário 

Sem CON.0 1 

Conector NEMA dois orifícios N2Al 2 

Conector Burndy® dois orifícios N2B 3 

Conector NEMA quatro orifícios N4Al 4 

Conector de antena tipo braçadeira com proteção para aves Aerial-BG 5 

Conector NEMA de dois orifícios com proteção para aves N2Al-BG 6 

Conector NEMA de quatro orifícios com proteção para aves N4Al-BG 7 

P10 
Acessórios de 
ligação à terra 

Sem EA.0 1 

De acordo com a personalização - contactar o representante a Tavrida 
Electric 

EA.Custom 2 

Dois terminais de pressão cruzada para fio de 25 a 70 mm2 2CPT25-70x13 3 

P11 Cabo de energia 

Sem PC.0 1 

De acordo com a personalização - contactar o representante a Tavrida 
Electric 

PC.Custom 2 

5 metros de cabo duplo de 1,5 mm2 com bornes em argola de 6 mm no 
lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado do RC 

5mx2x1.5xR6S 3 

7 metros de cabo duplo de 1,5 mm2 com bornes em argola de 6 mm no 
lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado do RC 

7mx2x1.5xR6S 4 

12 metros de cabo duplo de 1,5 mm2 com bornes em argola de 6 mm no 
lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado do RC 

12mx2x1.5xR6S 5 

20 metros de cabo duplo de 1,5 mm2 com bornes em argola de 6 mm no 
lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado do RC 

20mx2x1.5xR6S 6 

Dois cabos de 5 metros de núcleo duplo de 1,5 mm2 com bornes em 
argola de 6 mm no lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado 
do RC 

2x5mx2x1.5xR6S 7 

Dois cabos de 5 metros de núcleo duplo de 1,5 mm2 com bornes em 
argola de 6 mm no lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado 
do RC 

2x7mx2x1.5xR6S 8 

Dois cabos de 12 metros de núcleo duplo de 1,5 mm2 com bornes em 
argola de 6 mm no lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado 
do RC 

2x12mx2x1.5xR6S 9 

Dois cabos de 20 metros de núcleo duplo de 1,5 mm2 com bornes em 
argola de 6 mm no lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado 
do RC 

2x20mx2x1.5xR6S A 

Dois cabos de 4,5 metros de núcleo duplo de 1,5 mm2 com bornes em 
argola de 6 mm no lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado 
do RC 

4.5mx3x1.5xR6S B 

11 metros de cabo triplo de 1,5 mm2 com bornes em argola de 6 mm no 
lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado do controlo remoto 

11mx3x1.5xR6S C 

5 metros de cabo triplo de 2,5 mm2 com bornes em argola de 6 mm no 
lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado do RC 

5mx3x2.5xR6S D 

7 metros de cabo triplo de 2,5 mm2 com bornes em argola de 6 mm no 
lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado do RC 

7mx3x2.5xR6S E 

12 metros de cabo triplo de 2,5 mm2 com bornes em argola de 6 mm no 
lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado do RC 

12mx3x2.5xR6S F 

20 metros de cabo triplo de 2,5 mm2 com bornes em argola de 6 mm no 
lado de VT e terminal de manga de crimpagem no lado do RC 

20mx3x2.5xR6S G 
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5 metros de cabo de 2,5 mm2 com bornes em argola no lado VT e 
conector de Cnlinko® YM20 no lado RC 

5mx3x2.5xR6CNL H 

7 metros de cabo de 2,5 mm2 com bornes em argola no lado VT e 
conector de Cnlinko® YM20 no lado RC 

7mx3x2.5xR6CNL J 

12 metros de cabo de 2,5 mm2 com bornes em argola no lado VT e 
conector de Cnlinko® YM20 no lado RC 

12mx3x2.5xR6CNL K 

20 metros de cabo de 2,5 mm2 com bornes em argola no lado VT e 
conector de Cnlinko® YM20 no lado RC 

20mx3x2.5xR6CNL L 

P12 
Conjunto de 

montagem RC 

Sem RCMK.0 1 

De acordo com a personalização - contactar o representante a Tavrida 
Electric 

RCMK.Custom 2 

Perfis em U de 800 mm fixados ao RC com fixadores M20 para instalação 
em torno do poste com rebites M16 de 1000 mm 

AR800 3 

Conjunto de instalação RC para Conjunto de montagem de subestação SUB1 4 

Perfis em U de 500 mm fixados ao RC com fixadores M20 para instalação 
em torno do poste com rebites M16 de 460mm 

AR500 5 

Dois M20 rebites 450 mm TH20 6 

P13 Tipo de bateria 

Sem B.0 1 

Bateria pronta B-R 2 

–15 graus bateria nominal B-15 5 

–25 graus bateria nominal B-25 3 

–40 graus bateria nominal B-40 4 

P14 
Módulo entrada-

saída 

Sem IO.0 1 

12–60 VDC IO.60 2 

110–250 VDC IO.220 3 

P15 Ethernet 

Sem E.0 1 

Ethernet com fio (interface RJ45) E.W 2 

Ethernet ótica E.Op 3 

P16 
Acesso local sem 

fios 

Sem LWA.0 1 

Bluetooth BT 2 

Wi-Fi WF 3 

P17 Tomada 

Cablagem de tomadas sem cobertura do suporte de tomada PO.0 1 

Cablagem de tomadas com cobertura do suporte de tomada em branco PO.Blank 2 

Tomada da UE ligada à alimentação elétrica AC1 EU 3 

Duas tomadas NBR 2NBR 4 

Cablagem de tomadas com placa associada para dois suportes NBR For2NBR 5 

De acordo com a personalização - contactar o representante a Tavrida 
Electric 

PO.Custom 6 

P18 Luz de gabinete 
Sem CL.0 1 

Faixa LED LED5V 2 

P19 
Equipamento 
adicional para 
porta interna 

Sem IDAE.0 1 

De acordo com a personalização - contactar o representante a Tavrida 
Electric 

IDAE.Custom 2 

Placa em branco IDAE.Blank 3 

P20 
Placa de interface 

inferior 

Sem BP.0 1 

De acordo com a personalização - contactar o representante a Tavrida 
Electric 

BP.Custom 2 

Placa em branco BP.Blank 3 

Placa com duas glândulas para d = 4.5–10 mm 2xG4.5-10 4 

Placa com duas glândulas para d = 4.5–10 mm e plug de módulo sem fios LWA-2xG4.5-10 5 

Placa com dois conectores Cnlinko® YM20  2xYM20.M3 6 

Placa com dois conectores Cnlinko® YM20 e plugin de módulo sem fios LWA-2xYM20.M3 7 
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3.2 Codificação de componentes do religador 

Codificação do OSM 

OSM15_Al_1(P1) 

Módulo de chaveamento de alta tensão 

Tensão nominal, kV 

Material do tanque 

Tipo do OSM 

Tabela 2 – Descrição de codificação do OSM 

Parâmetro Descrição do parâmetro Opções de aplicação Código 

P1 Modificação do OSM OSM sem unidade intermediária com local para placa de identificação 5 

 

Cada OSM tem as seguintes placas de identificação: 

 Placa de número serial 

 Placa de identificação de parâmetros 

 

Figura 1 

Placa de identificação de OSM 

 

Figura 2 

Placa de identificação e localização da placa de número serial 

A placa de número serial contém informações sobre o tipo de OSM e o número serial. A placa de 
identificação de parâmetros descreve os parâmetros técnicos do OSM. 

Codificação do RC 

RC5_4M(P1…P12) 

Controle do religador 

Tipo do RC 

Tabela 3 – Descrição de codificação da Cabine RC 

Parâmetro 
Descrição 
parâmetro 

Opções aplicáveis Código alargado Código 

P1 Personalização 
Padrão C.0 1 

Outros - contactar o representante a Tavrida Electric … … 

P2 Idioma MMI Inglês, etiquetas, nameplates for RC RC.EN 1 

Placa de número serial 
 
Placa de identificação 
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MMI Português, etiquetas, nameplates for RC RC.PT 2 

MMI Espanhol, etiquetas, nameplates for RC RC.ESP 7 

MMI Inglês, etiquetas EN 3 

MMI Português, etiquetas PT 4 

MMI Espanhol, etiquetas ESP 6 

De acordo com a personalização - contactar o representante a Tavrida 
Electric 

L.Custom 
5 

P3 
Tipo de 

controlador 
Cubículo de controlo do religador RC5_4 RC5.4A 

1 

P4 Versão Firmware 
2.72.027 2.72.027-6.45-4.02 1 

2.76.030 2.76.030-6.45-4.02 4 

P5 Tipo de bateria 

Sem B.0 1 

Bateria pronta B-R 2 

–15 graus bateria nominal B-15 5 

–25 graus bateria nominal B-25 3 

–40 graus bateria nominal B-40 4 

P6 
Módulo de 

entrada-saída 

Sem IO.0 1 

12–60 VDC IO.60 2 

110–250 VDC IO.220 3 

P7 Ethernet 

Sem E.0 1 

Ethernet com fios (interface RJ45) E.W 2 

Ethernet ótica E.Op 4 

P8 
Acesso local sem 

fios 

Sem LWA.0 1 

Bluetooth BT 2 

Wi-Fi WF 4 

P9 Tomada 

Cablagem de tomadas sem cobertura do suporte de tomada PO.0 1 

Cablagem de tomadas com cobertura do suporte de tomada em branco PO.Blank 2 

Tomada da UE ligada à alimentação elétrica AC1 EU 3 

Duas tomadas NBR 2NBR 4 

Cablagem de tomadas com placa associada para dois suportes NBR For2NBR 5 

P10 Luz do armário 
Sem CL.0 1 

Faixa de LED LED5V 2 

P11 
Equipamento 
adicional para 
portas internas 

Sem IDAE.0 1 

De acordo com a personalização - contactar o representante a Tavrida 
Electric 

IDAE.Custom 
2 

Placa em branco IDAE.Blank 3 

P12 
Placa inferior da 

interface 

Sem BP.0 1 

De acordo com a personalização - contactar o representante a Tavrida 
Electric 

BP.Custom 
2 

Placa em branco BP.Blank 3 

Placa com duas glândulas para d = 4.5–10 mm  2xG4.5-10 4 

Placa com duas glândulas para d = 4.5–10 mm e ficha de módulo sem 
fios 

LWA-2xG4.5-10 
5 

Placa com dois conectores Cnlinko® YM20 2xYM20.M3 6 

Placa com dois conectores Cnlinko® YM20 e plug de módulo sem fios LWA-2xYM20.M3 7 

 

Cada RC5_4 tem placa de número serial adesiva e placa de identificação de aço inoxidável rebitada sobre a 
por- ta interna. As placas de identificação contêm informações sobre o tipo de RC, número serial, as 
classificações e data de fabricação do RC. 
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Figura 3 

Placa de identificação e número serial do RC 

 

Figura 4 

Colocação da placa de identificação do RC 

Codificação do cabo de controle 

Umbilical_4(P1) 

Nome do cabo de controle 

Tipo do cabo de controle 

 

Umbilical_4 é o cabo de controle que conecta um RC5_4 a um OSM. 

Tabela 4 – Descrição da codificação umbilical 

Parâmetro Descrição do Parâmetro Opções de Aplicação Código 

P1 
Comprimento do cabo 
umbilical 

5 metros 5 

7 metros 7 

12 metros 12 

20 metros 20 

Cada cabo umbilical possui um tubo colorido com o número de série. 

 

Figura 5 

Laço do cabo de controlo com número de série 

 

 

 

Placa de Indentificação 

Placa de número de Serie 
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4 Parâmetros Técnicos 
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Os principais dados técnicos e parâmetros técnicos do religador são apresentados nas tabelas abaixo. 

Tabela 5 – Parâmetros técnicos do religador 

Parâmetro OSM15_Al_1 OSM25_Al_1 

Dados Nominais 

Tensão nominal máxima (Ur) 15,5 kV 27 kV 

Tensão suportável a seco por 1 minuto (Ud) 50 kV 60 kV 

Tensão suportável sob chuva por 10s (Ud) 45 kV 50 kV 

Tensão nominal de impulso atmosférico (pico) (Up) 110 kV 125
1
/150

2
 

Corrente contínua nominal (Ir) 630 A 

Corrente de carregamento do cabo 10 A 25 A 

Corrente de carregamento da linha 2 A 5 A 

Quebra de corrente de curto circuito nominal (lsc) 16 kA 12,5 kA 

Corrente de resistência de pico nominal (lp) 41,6 kA 32,5 kA 

Corrente de resistência a curto prazo nominal (lk) 16 kA 12,5 kA 

Duração nominal do curto circuito (tk) 4 s 4 s 

Frequência nominal (fr) 50/60 Hz 

Desempenho de Comutação 

Vida Mecânica (ciclos de CO) 30.000 

Ciclos em operação, corrente nominal (ciclos de CO) 30.000 

Resistência elétrica, quebra de corrente (ciclos de CO-O) Veja na Figura 6 

Tempo de fechamento, não mais que 77 ms 

Tempo de abertura para proteção de corrente excessiva de acordo com IEC 62271-111/ 
C37.60, não mais que (a l>2xlp) 

 

43 ms 

Tempo de compensação para proteção de corrente excessiva de acordo com IEC 62271- 
111/C37.60, não mais que (a l>2xlp) 

 

51 ms 

Sequência de operação nominal O-0.1s-CO-2s-CO-2s-CO 

Informações Gerais 

Resistência do circuito principal < 85 µOhm < 95 µOhm 

Peso 68 kg 72 kg 

Altitude 
2.000 m (reduzindo de acordo com ANSI 

C37.60 aplicada acima de 1.000m) 

Umidade 100%, condensing 

Radiação Solar ≤ 1,1 kW/m² 

Variação de Temperatura -40 °C ... +55 °C 

Tipo de mecanismo de acionamento Acionador magnético monoestável 

Nível de Poluição Muito pesado (como por IEC 60815) 

                                                
1
 Por meio da interrupção a vácuo 

2
 Contatos fechados 
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Figura 6 

Vida útil do OSM 

Tabela 6 – Parâmetros de sensores 

Parâmetro Sensores de corrente de fase 
Sensores de corrente de 

sequência zero 
Sensores de tensão 

Faixa onde a precisão é fornecida
1
 1-8000 A 1 ... 8000 A 0,3 … 27 kV 

Faixa de coeficientes do sensor a 20ºC 1,8 … 2,2 V/kA 1,8 … 2,2 V/kA 0,1 … 0,2 V/kV 

Tabela 7 – Precisão de medição
2
 

Parâmetro Erro Básico Faixas onde a precisão é garantida 

Correntes de fase O maior de  ±1% ou ±2A 0...630 A 

Corrente residual
3
 O maior de  ±5% ou ±0,5A 0...400 A 

Tensão fase-terra O maior de ±1% ou ±0,1 kV 0,3...16,0 kV 

Tensão fase-fase O maior de ±1% ou ±0,1 kV 0,5...27,0 kV 

Frequência 

 at dF/dt<0.2 Hz/s 

 at dF/dt<0.5 Hz/s 

 
±0.025 Hz 
±0.05 Hz 

45 ... 55 Hz, 55 ...65 Hz 

Fator de alimentação ±0,02 0...1 

Energia ativa e reativa ±2% 40..630A, 4,5...27 kV 

Energia ativa, reativa e total ±2% 40..630A, 4,5...27 kV 

  

                                                
1
 A bobina de Rogowski pode medir a corrente em uma faixa ampla, mas para a finalidade de corrente excessiva, supressores de proteção são encaixados nos 

circuitos secundários. Esses supressores cortam o sinal da bobina de Rogowski se a corrente primária exceder 8kA. 
2
 Se as configurações do coeficiente do sensor do RC5_4 são configuradas em conformidade com as diretrizes na Tabela 6 desse guia. Erro é medido em 

condições climáticas normais. 
3
 Observe que o valor de configuração de coleta de proteção corrente excessiva não deverá exceder o valor de configuração de coleta SEF vezes 300. 
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Tabela 8 – Compatibilidade eletromagnética 

Parâmetro Valor Padrão Aplicável 

Tensão de frequência de alimentação nominal (1 minuto) 2 kV IEC 60255-5 

Tensão de impulso nominal, kV a 0,5J 5 kV IEC 60255-5 

Proteção contra raios/ surtos transitórios 4 kV IEC 60255-22-4 (Nível IV) 

Proteção contra surtos (aplicada aos terminais de tensão AC externos) 

 comum 

 transverso 

 
4 kV 
2 kV 

IEC 61000-4-5 (Nível IV) 

Capacidade de Resistência à Corrente excessiva de Elementos de 
Controle (SWC) 

125 kV (7 kA) IEEE C37.60-2003 

Tabela 9 – Características de fonte de energia 

Parâmetro Valor 

Faixa de tensão de alimentação, V 
85 ÷ 265 AC 

110 ÷ 220 DC
1
 

Consumo de alimentação nominal, VA, não mais que 40 

Consumo de alimentação máximo, VA, não mais que 75 

Duração da operação sem fornecimento auxiliar, horas 48 

Tabela 10 – Grau de proteção 

Componente Grau de proteção 

Módulo de chaveamento externo IP65 

Cabine de controle do religador IP65 

Cabo umbilical IP65 

Tabela 11– Parâmetros da Bateria Recarregável (BAT) 

Parâmetro Valor 

Tipo
2
 

G26EPX EnerSys 0765-2003 ácido 
de chumbo selado 

HAZE HZB12-26 ácido de 
chumbo selado 

Tensão nominal 12 V 12 V 

Capacidade nominal 26 Ah 26 Ah 

Faixa de temperatura -40 °C ... +55 °C -25 °C ... +50 °C 

Capacidade relativa a diferentes temperaturas 

25 % a -40 °C 
65 % a -20 °C 
84 % a 0 °C 

100 % a +25 °C 
110 % a +40 °C 
120 % a +55 °C 

50 % a -25 °C 
65 % a -15 °C 
85 % a 0 °C 

100 % a +20 °C 
102 % a +40 °C 

Vida útil esperada da bateria na temperatura média de 
funcionamento 

16 anos a +20 °C 
10 anos a +25 °C 

6.5 anos a t +30 °C 
2.7 anos a +40 °C 

12 anos a +20 °C 
9 anos a +30 °C 
4 anos a +40 °C 

0.8 anos a +50 °C 

  

                                                
1
 Observe que disjuntores DC adicionais são exigidos. Para detalhes, consulte a seção “7.4. Fornecimento auxiliar” desse guia 

2
 Somente os tipos de bateria descritos neste guia podem ser usados no RC. 
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Tabela 12 – Parâmetros do módulo de Entrada/Saída (IOM) 

Parâmetro Valor 

Entradas Digitais 

Tensões nominais de sinal aplicadas às entradas digitais 

 para IOM-04 

 para IOM-03 

 
12/24/30/48/60 V DC 
110/125/220 V DC 

Tensão de coleta de sinal aplicada às entradas digitais 

 para IOM-04 

 para IOM-03 

 
Acima de 7 V 

Acima de 100 V 

Tensão de restauração 

 para IOM-04 

 para IOM-03 

 
Abaixo de 3 V 
Abaixo de 30 V 

Tensão contínua máxima do sinal aplicada às entradas digitais 

 para IOM-04 

 para IOM-03 

 
75 V 
275 V 

Resistência de entrada 

 para IOM-04 

 para IOM-03 

 
3 kOhm 

125 kOhm 

Tempo de reconhecimento, ms – não mais 20 ms 

Tempo de restauração, ms – não mais 20 ms 

Saídas digitais 

Tensão nominal 250 V AC 

Corrente nominal 16 A 

Capacidade de quebra DC1 (a L/R=1ms): 30/110/220 V 16/0.3/0.12 A 

Carga de comutação mínima 500 mW (10V/5mA) 

Tabela 13 – Parâmetros do módulo Ethernet com fios (ETH) 

Parâmetro Valor 

Padrão aplicável USB 1.2 (segundo a especificação RC5) 
IEEE 802.3 10Base-T 

IEEE 802.3u 100Base-T 
IEEE 802.3x controle de fluxo 

Interface RJ-45 10/100 porta Ethernet 

Recepção máxima / velocidade de transmissão Até 70 Mbps (modo duplo cheio) 

Dimensões 60.2 x 50 x 37.6 mm 

Peso líquido, não mais de 25 g 

Consumos de energia 1.0 W (máx) 

Temperatura de funcionamento -40…+85 °C 

Tabela 14 – Parâmetros do módulo Ethernet ótica (ETH) 

Parâmetro Valor 

Padrão aplicável USB 1.2 (segundo a especificação RC5) 
IEE802.3u 100Base-FX 

IEC 9314-3: 1990 
ANSI X3.166-1990 

Interface SC/ST 

Recepção máxima / velocidade de transmissão 100–125 Mbps (modo duplo cheio) 

Dimensões 132 x 71 x 39 mm 

Peso líquido, não mais de 115 g 

Consumos de energia 1.0 W (max) 

Temperatura de funcionamento -40…+85 °C 
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Tabela 15 – Parâmetros do módulo Bluetooth (BTM) 

Parâmetro Valor 

Versão Bluetooth 2.0 

Frequência 2402 … 2485 MHz 

Intervalos de canal 1 MHz 

Raio de operação 10 m 

Modo de funcionamento Escravo 

Perfil Porta serial 

Potência Tx +6 dBm 

Sensibilidade Rx -84 dBm 

Consumo de energia 0.3 W 

Temperatura de funcionamento -40…+85 °C 

Tabela 16 – Parâmetros do módulo Wi-Fi (WFM) 

Parâmetro Valor 

Padrão aplicável FCC/CE/TELEC/SRRC 

Protocolo 

802.11b 
802.11g 
802.11n 
802.11e 
802.11i 
TCP/IP 
DHCP 

Tx Poder 
802.11b: +20 dBm 
802.11g: +17 dBm 
802.11n: +14 dBm 

Rx Sensibilidade 
802.11b: -91 dBm (11 Mbit/s) 
802.11g: -75 dBm (54 Mbit/s) 

802.11n: -72 dBm (MCS7) 

Segurança WPA/WPA2 

Tipo de Cifra WEP/TKIP/AES 

Consumo de energia (Pout = +17 dBm) 1.0 W 

Temperatura de operação -40…+85 °C 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Design e Operação 
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5.1 Design 

 Módulo de chaveamento de alta tensão 5.1.1

O OSM é equipado com seis buchas de alta tensão com sensores de tensão e de corrente embutidos. As 
buchas são cobertas por isolamento de borracha de silicone que se monta sobre a parte superior do tanque 
e fornecem distância de isolamento de 500mm (OSM15) ou 860mm (OSM25). 

As buchas são marcadas com a designação terminal X1, X2 ou X3 para a lateral de fonte padrão e X4, X5 
ou X6 para a lateral de carga padrão. 

A lateral de fonte e de carga pode ser invertida nas do RC, se necessário. 

 

1 Terminal 
2 Seis buchas de silicone HV 
3 Sensores de corrente incorporados às buchas 
4 Disjuntor a vácuo 
5 Tanque de proteção 
6 Indicador de posição mecânica 
7 Indicador de posição mecânica 
8 Mecanismo de operação de abertura manual 

Figura 7 

Disposição geral do OSM15_AI_1(5) 

 Tanque de proteção 5.1.2

O tanque do OSM é feito em liga de alumínio resistente à corrosão. O tanque é revestido com uma capada 
de pintura à pó RAL 7028 (cinza claro). 

Furos rosqueados (M12x30) em cada lateral do tanque permitem a aplicação de vários kits e a instalação de 
OSM em vários polos e estruturas. 

Esta disponível para ligação à terra (furos rosqueados M12x30) e um adesivo para identificação. 

 

Figura 8 

OSM25_Al_1(5) 

Local para alças de Insamentos 

Local para Aterramento 

Local para suporte 
de montagem 
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 Detecção de Corrente e de Tensão 5.1.3

Cada bucha possui sensores de corrente e de tensão embutidos. O sensor de corrente é formado pelos 
senso- res da bobina de Rogowski. Os sensores nos terminais X1, X2 e X3 medem correntes de fase. Os 
sensores nos terminais X4, X5 e X6 têm secundários conectados em série para medição de corrente 
residual. Sensores de capacidade para medição de tensão são integrados em todas as seis buchas. 

Para detalhes sobre os parâmetros do sensor, consulte a seção “4. Parâmetros Técnicos” desse guia. 

 Indicador de Posição dos Contatos Principais 5.1.4

O indicador de posição está localizado sob uma tampa de proteção na parte inferior do tanque e é 
claramente visível a partir do solo. A cor do indicador é vermelho quando o OSM está fechado e verde 
quando está aberto 

 

Figura 9 

Indicador de posição do contato principal 

 Disjuntor à Vácuo 5.1.5

A essência do OSM é o disjuntor a vácuo da Tavrida Electric. A Tavrida Electric tem simplificado a estrutura 
me- cânica do disjuntor à vácuo para a maior extensão possível. Ela usa três atuadores magnéticos de 
bobina única, um por polo. Todos os elementos de comutação de um poço são montados ao longo de um 
eixo único. Todos os movimentos mecânicos são, portanto, diretos e lineares. Três atuadores são instalados 
em um quadro de aço e mecanicamente ligados por um eixo de sincronização. 

Devido ao design, qualquer falha de componentes críticos, como travamento mecânico, engrenagens, cor- 
rentes, rolamentos e alavancas, bobinas de desligamento e de fechamento, motores para carregar molas 
são completamente evitados. 

A Tavrida Electric fabrica interruptores a vácuo que combinam dimensões pequenas com a vida útil elétrica 
e mecânica extremamente longa. O uso de uma distribuição do campo magnético axial especialmente 
projetado fornece densidade de corrente uniforme sobre a superfície de contato e, consequentemente, a 
melhoria subs- tancial do desempenho de interruptores a vácuo. 

Material de contato cuidadosamente selecionado, design de contato específico e comutação otimizada 
resul- tam no fechamento livre de trancos. 

O resultado é operações de 30.000 C-O em corrente nominal ou operações de 50 O-CO em corrente de 
quebra de curto-circuito máxima sem substituir ou ajustar quaisquer partes do disjuntor. 

Os disjuntores a vácuo da Tavrida Electric são completamente livres de manutenção sobre uma expectativa 
total de pelo menos 30 anos. 
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Figura 10 

Vista do Disjuntor a Vácuo 

1 Terminal superior 
2 Interruptor a vácuo 
3 Terminal inferior 
4 Contato móvel com foles 
5 Desvios de junção flexível 
6 Isolador de acionamento 
7 Molas de pressão de contato e de 

abertura 
8 Acionador magnético (módulo completo) 
9 Armadura 
10 Eixo de sincronização 
11 Bobina do acionador 
12 Pinos de travamento 
13 Contatos auxiliares 
14 Quadro 
15 Isolador de suporte 

 Cabo de controlo 5.1.6

O cabo de controlo Umbilical_4 une os atuadores OSM, cabos de medição e auxiliar ao RC5_4. Os fios do 
cabo de controlo estão protegidos por uma manga blindada de aço revestida de PVC. O cabo está equipado 
com um conector macho robusto de 42 pinos no lado do OSM e um conector fêmea de 32 pinos de alta 
resistência no lado do RC 

O comprimento do cabo de controlo pode ser de 5, 7, 12 ou 20 metros. 

 

Figura 11 

Cabo de controlo 

 

Figura 12 

Conector resistente 
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 Cabine de Controle do religador 5.1.7

O Controle do Religador da Tavrida Electric fornece as seguintes vantagens: 

Compartimento do Controle do Religador 

 Painel de controle com LCD gráfico de 6-linhas-40-caracteres para indicação de evento nítido. 

Medição 

 O controle do religador permite amplas capacidades de medição, incluindo correntes de fase, neutras e de 
se- quência, tensões de fase, fase-a-fase e de sequências, energia e alimentação ativa e reativa de fase e 
de 3-fases. Registro é fornecido para os dados de medição principais. 

Proteção 

 O controle do religador fornece funcionalidade de proteção sofisticada. A proteção incorpora características 
únicas que simplificam significantemente o processo de engenharia de proteção. Para detalhes sobre a 
funcio- nalidade de proteção, consulte a seção “6.1. Proteção” desse guia. 

Monitoramento 

 Arquivos de registro altamente compreensivos; 

 Registro de evento; 

 Registro de mau funcionamento; 

 Registro de comunicação; 

 Perfil de carga; 

 Perfil de falha; 

 Mensagens de alteração; 

 Contadores de proteção; 

 Contadores de vida útil; 

 Contadores de preenchimento de registro; 

Comunicações 

 Funcionalidade de comunicação avançada, incluindo suporte de diferentes protocolos de comunicação, e 
equi- pamento de comunicação de dados, incluindo Bluetooth. 

 Flexibilidade de configuração excepcional (habilidade para aplicar diferentes conjuntos de interfaces de 
comu- nicação remota e local). 

Software do Usuário 

O Gerenciador do Relé Automático da Tavrida Electric (TELARM) é designado para necessidades 
específicas de redes de distribuição elétrica baseadas nos produtos da Tavrida Electric. Ele permite: 

 Baixar registros, perfis, oscilogramas, configurações e etc.; 

 Transferir dados de configurações de proteção, comunicação e do sistema para o dispositivo; 

 Registrar histórico (evento, mau funcionamento, comunicação e etc.), fornece perfil de falha detalhado; 

 Personalizar mapa de sinal de controle para aplicações de SCADA do cliente. 

 Compartimento de Controle do Religador 5.1.8

A cabine de controle do religador RC5_4 é feito a partir de alumínio que é o mesmo que do tanque do OSM. 

O RC5_4 é uma nova geração de caixa de controle que é resultado de mais de 20 anos de experiência de 
produção e serviço em religadores. O RC5_4 possui 4 filtros de drenagem instalados na parte inferior, um 
por extremidade. Ele permite a desumidificação do RC, sendo assim eficaz sem o uso de qualquer 
aquecedor. 

O projeto avançado dos filtros da drenagem assegura IP65 para o RC. Placa de personalização removível 
180x70 mm é posicionada na parte inferior do RC. É possível modificar a placa de personalização e instalar 
adaptadores adicionais ou prensa cabos, caso necessário. 



 

28   

 

 

Figura 13 

RC5_4 com porta interna fechada 

1 Sistema de bloqueio de três pontos 
2 Vedação com borracha 
3 Haste de fixação 
4 Gaxetas de vedação de 2xIP65 para o 

Cabo da fonte de energia (Ø 9... 17mm) 
5 Tampa anti-vandalismo do Cabo de 

Controle 
6 Porta externa 
7 Módulo do painel de controle 
8 Porta interna 
9 Disjuntores de corrente excessiva 

térmica 
10 Filtro de drenagem a prova de poeira 
11 Pino de ligação à terra 
12 Suportes de montagem 
13 Placa de personalização 

1 Indicador da posição da porta 
2 Placa de montagem da unidade de 

telecomunicação remota (RTU) 
3 Local para o módulo de Entrada/Saída (IOM) 
4 Módulo de Controle do Religador (RCM) 
5 Disjuntor da bateria 
6 Bateria 
7 Módulo do filtro da fonte de energia 

 

Figura 14 

RC5_4 com porta interna aberta  

A porta externa possui local para cadeado que é adequado para uma manilha com até um diâmetro de 12 
mm. As portas externas e internas podem ser firmemente fixadas na posição aberta. 

A tampa anti-vandalismo é fixada a partir do interior da caixa com um parafuso prisioneiro posicionado na 
parte inferior do RC. 
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1 Terminal do cado de 
controle 

2 Tampa anti-vandalismo 
3 Pino de bloqueio 
4 Parafuso prisioneiro 

  

Figura 15 

Instalação de tampa anti-vandalismo 

O RC5_4 está equipado com ligação à terra em aço inoxidável com parafuso M12u30 mm. Todos os 
compo- nentes e partes internas são ligados ao terra do compartimento principal do RC com jumpers de 
aterramento de 2,5 mm

2
. 

  

1 Filtros de drenagem a prova 
de poeira 

2 Prensa-cabos para conexão 
da alimen- tação auxiliar 

3 Entrada para o cabo de 
controle 

4 Ponto para aterramento 
5 Placa de personalização 
6 Parafuso de aço inox 

M12u30 
7 Arruela de pressão em aço 

inox 
8 Duas arruelas lisas em aço 

inox 

Figura 16 

Vista inferior do RC 

O RC5_4 é equipado com uma Chave de Posição da Porta que é utilizada para desabilitar o CPM com o RC 
fechado, assim para uma indicação no SCADA da posição da porta do RC. 

A chave de posição da porta é montada sobre e porta interna e acionada pela alavanca montada do lado 
opos- to à chave sobre a porta externa. 

 

Figura 17 

Chave de posição da porta 
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O RC5_4 pode ser opcionalmente equipado com uma luz de gabinete (faixa LED) que é ativada quando a 
porta externa é aberta. 

 

Figura 18 

Faixa LED 

A cabine de controle do RC5_4 possui os seguintes componentes: 

 Módulo do Painel de Controle (CPM); 

 Módulo de Controle do Religador (RCM); 

 Módulo do Filtro da Fonte de Energia (PSFM); 

 Bateria (BAT); 

 Módulo de Entrada/Saída (IOM); 

 Módulo de Ethernet (ETH); 

 Módulo de Bluetooth (BTM); 

 Módulo de Wi-Fi (WFM); 

 Faixa LED. 

Tabela 17 – Componentes padrão e opcionais do RC5_4 

Module or Component Standard Optional 

CPM •  

RCM •  

PSFM •  

BAT  • 

IOM  • 

ETH  • 

WFM  • 

BTM  • 

LED  • 

 Módulo do Painel de Controle (CPM) 5.1.9

O CPM fornece o controle local e funções de indicação ao RC5_4. O COM tem uma interface USB 
integrada para a conexão do PC. 
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Figura 19 

Visualização dianteira (esquerda) e traseira (direita) do COM 

 Módulo de Controle do Religador (RCM) 5.1.10

O RCM é o módulo de controle do religador. O RCM fornece funções de proteção, comunicação, medição e 
controle. 

 

Figura 20 

Conexões do RC com outros módulos do RC 

 

Figura 21 

RCM sem conexões 

 Módulo de Filtro e Fonte de Energia (PSFM) 5.1.11

Esse módulo fornece proteção de ruído de impulso para todos os módulos internos do RC5_4. 
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Figura 22 

Módulo de filtro e fonte de energia 

O PSFM é conectado ao RCP através de um plugue WAGO. 

 Bateria Recarregável (BAT) 5.1.12

A bateria recarregável fornece ao RC5_4 com energia auxiliar quando a energia auxiliar principal não está 
presente (CA). 

O sistema de fonte de energia é designado para fornecer o carregamento de bateria ideal e para otimizar a 
vida útil da bateria. 

Os parâmetros técnicos da Bateria Recarregável estão disponíveis na Tabela 11. 

 Módulo de Entrada/Saída (IOM) 5.1.13

O RC5_4 pode ser fornecido com um IOM (Figura 23) mediante pedido (consulte a seção “3. Codificação do 
Produto” desse guia). O IOM fornece funções de controle e indicação através de entradas/saídas digitais 
(para detalhes sobre funcionalidade, consulte a seção “6.3.4. Interface de Entrada/Saída Digital (IOI)” dessa 
guia”). 

  

Figura 23 

Vista geral do módulo de Entrada/Saída 

O IOM tem doze entradas digitais e doze saídas digitais. A localização dos conectores (marcados “15”... 
“18”) com essas entradas e saídas são mostradas na Figura 24. 
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Figura 24 

Localização de conectores do IOM 

Entradas digitais são eletricamente isoladas por meio de opto-acopladores (Figura 25). 

 

Figura 25 

Entradas digitais 

Relés biestáveis com contatos de transição são utilizados para as saídas digitais, conforme ilustrado na 
Figura 26. 

 

Figura 26 

Saídas digitais 

 Ethernet (ETH) 5.1.14

O módulo de interface Ethernet, pode ser fornecido como um acessório. 
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Módulo Ethernet com fio 

O módulo ethernet com fio fornece toda comunicação com o sistema SCADA, comunicação local e acesso 
de funcionalidade de engenharia via RJ45. 

 

Figura 27 

Módulo Ethernet com fio instalado no RCM 

Parâmetros técnicos para a interface Ethernet com fio na Tabela 13 

Módulo Ethernet óptico 

O módulo ethernet com fio fornece toda comunicação com o sistema SCADA, comunicação local e acesso 
de funcionalidade de engenharia via interface SC / ST de fibra óptica. 

 

Figura 28 

Módulo Ethernet óptico 

Parâmetros técnicos para a interface Ethernet óptica na Tabela 14 

 Módulo Wi-Fi (WFM) 5.1.15

O RC5_4 pode ser fornecido com um módulo Wi-Fi mediante pedido. O módulo de Wi-Fi fornece conexão 
sem fio de ponto a ponto entre o RC e um computador pessoa. É conectado ao RCM através de um cabo 
USB (Figura 29). 

Resolução Anatel 680/2017 -"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e 
não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados". 
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 Módulo Bluetooth (BTM) 5.1.16

O RC5_4 pode ser fornecido com um módulo Bluetooth mediante pedido. O módulo de Bluetooth fornece 
conexão sem fio de ponto a ponto entre o RC e um computador pessoa. É conectado ao RCM através de 
um cabo USB (Figura 29). 

 

Figura 29 

Módulo sem fio com cabo USB 

5.2 Operação 

 Abertura 5.2.1

Abertura Manual 

Uma alavanca de abertura mecânica está localizada na parte inferior do tanque. Quando a alavanca é 
puxada para baixo, o OSM é mecanicamente bloqueado na posição ABERTO e eletricamente isolado do 
acionador. Um evento de alerta da “bobina do OSM isolada” é gerado pelo controle do religador para 
fornecer indicação de um estado bloqueado. O OSM permanece bloqueado e não pode ser operado até a 
alavanca ser empurrada de volta à posição de abertura. 

 

Figura 30 

Alavanca amarela de abertura manual 
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Abertura via MMI 

Para abrir os circuitos principais do OSM, pressione o botão verde Abrir . O comando Abrir pode ser 
execu- tado tanto local ou remoto. 

 

Figura 31 

Módulo do painel de controle do RC5_4 

 Fechamento 5.2.2

Fechamento através da IMM 

Para fechar os circuitos principais do OSM, pressione o botão Fechar vermelho rotulado . O comando é 
so- mente executado se o Modo de Controle estiver definido como “Local” e o gancho de desligamento 
mecânico for pressionado em sua posição de operação. Se o Modo de Controle estiver definido como 
“Remoto” e/ou o gancho de desligamento mecânico for puxado para baixo, o comando Fechar não será 
executado. A mensa- gem “Botão Fechado é desabilitado no Modo Remoto” aparece na tela se o Modo de 
Controle for “Remoto”. Se o gancho de desligamento mecânico for puxado para baixo, a mensagem “Tempo 
de fechamento excessi- vo” aparecerá no Registro de Mau Funcionamento. 

 

Figura 32 

Módulo do painel de controle do RC5_4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Funcionalidade 
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6.1 Proteção 

 Visão geral 6.1.1

A funcionalidade de proteção foi concebida para os seguintes aplicativos principais: 

 Religador de linha radial; 

 Religador de linha de anel: 
 Normalmente fechado, 
 Normalmente aberto, 
 O ponto de conexão dos produtores de energia independentes da rede; 

 Religador Rezip – fornece proteção e reconfiguração em redes radiais, em anel e em malha onde a 
classificação de proteção convencional é impossível; 

 Seccionador padrão – fornece segregação automática da seção defeituosa com base no número de 
operações de religadores a montante; 

Secionalizador rezip – permite ultrapassar o limite do número de seccionador em série e minimizar as 
operações de religadores a montante para segregar a secção defeituosa 

O modo do dispositivo de proteção (religador ou seccionador) pode ser selecionado independentemente 
para cada um dos quatro grupos de proteção. 

Todos os dispositivos Rec15/25 são capazes de indicar a distância para a falha devido ao elemento 
localizador de falha embutido. O elemento localizador de falhas está disponível nos modos de Religador e 
Seccionador. 

Religador de linha radial 

O religador da linha radial fornece proteção contra as seguintes falhas: 

 Curto-circuito. Curto-circuitos faseados e trifásicos; 

 Falha de terra. Faltas de terra monofásicas e bifásicas; 

 Curto-circuito de impedância zero. Falha de impedância muito baixa, normalmente causada por fator 
humano ou acidente; 

 Falha da terra de baixa corrente causada por uma fase de impedância elevada ao curto-circuito do solo; 

 Condutor quebrado a montante a montante. Condutor que toca no solo no lado fonte; 

 Condutor quebrado a jusante. Condutor a tocar no solo do lado da carga; 

 Baixa voltagem do sistema causada por um modo de operação de rede incorreto, mau funcionamento do 
comutador, geração insuficiente ou ilhamento. Essa proteção evita que cargas sensíveis, como motores, 
sejam sobrecarregadas e falhas; 

 Baixa frequência do sistema causada pelo mau funcionamento local, ilhamento ou mau funcionamento do 
sistema de geração; 

 Alta tensão do sistema causada pelo funcionamento do comutador, geração excessiva ou ilhamento. Esta 
proteção previne cargas sensíveis contra danos; 

 Alta frequência do sistema causada por ilhamento. 

Os elementos de proteção contra curto-circuito, falha de aterramento de alta impedância, baixa tensão do 
sistema e falhas de baixa frequência do sistema são fornecidos com elementos de religamento 
independentes. 

Os elementos de religamento são controlados pelo Controlo de Religamento de Voltagem (VRC). O VRC 
bloqueia a religação automática se a qualidade da energia não corresponder aos requisitos do cliente. 

Religador de linha de anel 

O religador de linha de anel é fornecido com um detetor de fonte exclusivo com a configuração de tensão de 
limiar de fonte. Este detetor de fonte deteta continuamente a direção do fluxo de energia através dos 
contatos principais do religador. A configuração da tensão de limiar da fonte fornece a possibilidade de 
definir o nível de tensão da linha ativa de acordo com as particularidades da configuração da rede. 

O religador de linha de anel proporciona proteção e automação como o religador de linha radial. Além disso, 
possui elementos direcionais para determinar a direção do fluxo de potência (direta/reversa). O religador 
possui configurações configuráveis independentemente para o fluxo de potência direto e reverso. 
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Além disso, o religador de linha de anel fornece as seguintes funcionalidades envolvidas na automação de 
ciclo, esquemas de autocorreção e conexão dos produtores de energia independentes à rede: 

 Perda de provisão – fornece o disparo do religador se detetar a fonte perdida. 

 Retroalimentação automática – fornece o fecho automático de um religador normalmente aberto se 
detetar uma fonte em ambos os lados do religador e a ausência de uma fonte no outro lado. 

 Carga acidental – controla a fonte de alimentação do lado da carga e da fonte e só permite o fecho se uma 
fonte estiver presente no lado correto; 

 Verificação de Sincronização – fornece execução de controlo de fecho apenas se os parâmetros de 
tensão de ambos os lados estiverem dentro de intervalos predefinidos. 

Religador Rezip 

O religador Rezip é usado para automatizar várias redes onde o tempo tradicional e a classificação atual 
são impossíveis. Ao contrário de um religador convencional, o religador Rezip pode ser usado em redes de 
anel e malha e esquemas de autocorreção. Pode ser conectado em série qualquer quantidade de 
religadores Rezip. 

Seccionador padrão 

Seccionador padrão fornece a separação automática do segmento defeituoso do alimentador radial ou de 
anel baseando-se no número de operações do religador upstream. 

O secionalizador padrão fornece deteção e subsequente desarme durante o tempo morto do religador 
upstream 

 Circuito-curto. Circuitos curtos fase-a-fase e trifásicos; 

 Falha de terra. Falhas à terra monofásicas e bifásicas; 

 Falha à terra de baixa corrente causada por uma fase de alta impedância ao curto-circuito à terra. 

Seccionador Rezip 

O seccionador Rezip fornece detecão e subsequente desarme durante o tempo morto do religador a 
montante como o seccionadorPadrão. 

Além disso, o seccionador Rezip encontra e separa automaticamente o segmento defeituoso do alimentador 
radial, de anel ou de malha, abrindo todos os dispositivos que detetaram a corrente de falta e, em seguida, 
fecha-os um a um até que o segmento defeituoso seja encontrado. Quando um segmento defeituoso é 
encontrado, somente o dispositivo mais próximo da falha abrirá para bloqueio. O seccionador Rezip pode 
ser usado com outros recursos de automação para fornecer algoritmos de recuperação de rede sofisticados. 

O seccionador Rezip permite: 

 Superar o limite do número de seccionador em série; 

 Minimizar os recursos de design das configurações de proteção (as mesmas configurações de proteção 
para todos os seccionadores Rezip podem ser programadas para a maioria das aplicações); 

 Minimizar o número de operações de religadores a montante e interrupções de energia para seções de rede 
saudáveis. 

Localizador de falhas (FL) 

Este elemento calcula três pontos de dados: 

 Xf – distância estimada do religador até a localização da falta em quilómetros; 

 X1_fault – reatância de sequência positiva estimada da falta em ohms primários; 

 X0_fault – Reação de sequência zero estimada da falta em ohms primários. 

Estes pontos são calculados com base no fasor selecionado (o método de seleção fasorial é desenvolvido 
pela Tavrida Electric). Os detalhes de falha estão disponíveis em caso de falha de curto-circuito ou o 
religador aberto para bloqueio após o religamento sem sucesso. O valor indicado da distância estimada até 
a falta (Xf) é limitado com a configuração de distância de falha máxima. Os valores indicados são 
atualizados após um dos captadores OC1, EF1, OC2, EF2, OC3, EF3 e SEF, primeiramente em sequência 
de religamento automático. 
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Os pontos de dados calculados com base no fasor ótimo estão disponíveis local e remotamente (no log de 
eventos, no estado do sistema ou via SCADA). Os pontos de dados calculados no momento do captação do 
dispositivo de proteção ou do disparo do dispositivo de proteção estão disponíveis somente no SCADA. A 
lista completa dos dados indicados está apresentada na Tabela 18. 

Tabela 18 – Pontos de dados do localizador de falhas 

Ponto de dados Designação 
Disponibilidade de indicação 

Registo de eventos System status SCADA 

Valores calculados com base no fasor ótimo (de acordo com o algoritmo de Tavrida Electric) 

Distância estimada do religador até a 
localização da falta em quilómetros 

Xf    

Reactância de sequência positiva estimada 
da falha em ohms 

X1_fault    

Reactância de sequência zero estimada da 
falta em ohms 

X0_fault    

Valores calculados com base no momento da retirada do dispositivo de proteção 

Distância estimada do religador até a 
localização da falta em quilómetros 

Xf    

Valores calculados com base no momento do disparo do dispositivo de proteção 

Distância estimada do religador até a 
localização da falta em quilómetros 

Xf    

Falha de sobrecorrente, resistência AB em 
ohms 

Rab    

Reactância de falha de sobrecorrente AB em 
ohms 

Xab    

Falha de sobrecorrente BC resistência em 
ohms 

Rbc    

Reactância de falha de sobrecorrente BC em 
ohms 

Xbc    

Resistência de CA de falha de sobrecorrente 
em ohms 

Rca    

Reactância de CA de falha de sobrecorrente 
em ohms 

Xca    

Falha à terra resistência A em ohms Rag    

Falha à terra Reactância A em ohms Xag    

Falha à terra resistência B em ohms Rbg    

Falha à terra Reactância B em ohms Xbg    

Falha à terra resistência C em ohms Rcg    

Falha à terra Reactância C em ohms Xcg    

As configurações de FL estão descritas na Tabela 19 e Tabela 20. 

Tabela 19 – Configurações do elemento FL do religador de linha radial 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Modo operacional Modo Ativar/Desativar n.a. Desativar 

Linha a jusante X1, Ohm/km X1 0.0000–2.0000 0.0001 0.3500 

Linha a jusante X0, Ohm/km X0 0.0000–4.0000 0.0001 1.5000 

Distância máxima de falha, km Lm 0.0–1000.0 0.1 1.0 

Tabela 20 – Configurações do elemento FL do religador de linha de toque 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Modo operacional+ Modo+ Ativar/Desativar n.a. Desativar 

Linha a jusante X1+, Ohm/km X1+ 0.0000–2.0000 0.0001 0.3500 

Linha a jusante X0+, Ohm/km X0+ 0.0000–4.0000 0.0001 1.5000 

Distância máxima de falha+, km Lm+ 0.0–1000.0 0.1 1.0 

Modo operacional- Modo- Ativar/Desativar n.a. Desativar 

Linha a jusante X1-, Ohm/km X1- 0.0000–2.0000 0.0001 0.3500 

Linha a jusante X0-, Ohm/km X0- 0.0000–4.0000 0.0001 1.5000 

Distância máxima de falha-, km Lm- 0.0–1000.0 0.1 1.0 
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Carga Fria (CLP) 

Em alguns casos, quando a fonte de alimentação é restaurada após falta de energia elétrica prolongada, 
isso resulta em na demanda maior do que a potência nominal. A principal causa desse problema é o grande 
número de aquecedores elétricos, fornos, refrigeradores, ar-condicionado, e outras cargas controladas por 
termostato. A corrente mais alta é geralmente vista pela proteção como curto-circuito ou carga excessiva, 
que resultam em disjuntores que desligam automaticamente para proteger o sistema de carga excessiva e a 
energia é desligada novamente. O elemento de CLP permite o ajuste da partida da corrente crescente 
temporária para sustentar a corrente de carga e evitar o desligamento sem comprometer a sensibilidade de 
proteção. Essa funcionalidade é aplicável para o religador radial como apenas nesse caso pode a duração 
da interrupção de energia para um grupo de clientes a ser observado. 

As configurações do CLP estão descritas na Tabela 21. 

Tabela 21 – Configuração do elemeto CLP 

Parâmetro Designação Faixa Resolução 

Tempo de reconhecimento, min Trec 0-60 1 

Tempo de reset, min Tres 1-400 1 

Multiplicador de carga fria CLM 1.0-2.0 0.1 

 Elementos de proteção 6.1.2

Modo OCR 

O modo OCR define se o dispositivo funciona como religador com o elemento OCR ou como um 
secionalizador com o elemento SECR. 

O modo OCR pode ser selecionado independentemente para cada grupo de proteção. 

As configurações do modo OCR estão descritas na Tabela 22. 

Tabela 22 – Configurações do modo OCR 

Definições Escala Padrão 

Modo OCR Religador/Secionalizador Religador 

Detector de Fonte (SD) 

O elemento do detector de fonte tem duas funções principais: 

 Fornece direção do fluxo de energia aos elementos de proteção direcionais (modo de operação de anel); 

 Fornece informações laterais da fonte para perda de elemento de proteção de alimentação. 
Elementos de proteção: a operação de AR OC, HL, AR SEF, VU, CU, AR UV, AR UF, AR OV, AR OF, CCV 
e ABR depende do lado da fonte sendo identificado. Se a energia fluir de „Fonte +“ lado, então „Ajuste +“ os 
ajus- tes de proteção são ativados, se a energia fluir de „Fonte -“ lado, então „Ajuste -“ os ajustes de 
proteção são ativados. 

Tabela 23 – Configuração do elemento de detecção de fonte 

Configuração Designação Faixa Resolução Padrão 

Modo de operação Modo Habilitado/desabilitado NA Desabilitado 

Tensão limite da fonte Ust1 0.5 – 27.0 kV 0.1 kV 0.5 kV 

Curto Franco (BF) 

Esse elemento fornece o desligamento instantâneo quando as condições de falha sustentada são 
detectadas. Como se refere a ambos com tensão de sequência positiva e corrente, ele fornece melhor 
sensibilidade para as falhas sustentadas do que os elementos de corrente excessiva convencionais mais 
elevada. 
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Corrente excessiva da fase (OC) 

Este elemento está disponível apenas para o modo OCR “Religador”. 

Esse elemento fornece proteção contra cargas excessivas, curtos-circuitos de fase a fase e trifásicos. 

A proteção de OC consiste em seis (6) elementos de corrente excessiva individuais que fornecem três 
estágios de proteção para as direções do fluxo de energia de Avanço (Fonte+) e Reversa (Fonte-): OC1+, 
OC1-, OC2+, OC2-, OC3+, OC3- 

OC1 

Elemento de baixo ajuste de corrente excessiva de fase OC1 é designado para fornecer desligamentos por 
terra atrasados. É permitido em qualquer sequência selecionada no elemento de Religamento de Corrente 
Excessiva. 

„I“ (Instantâneo) significa acelerado e „D“ (Atrasado) para o passo atrasado da proteção de corrente 
excessiva em uma sequência de religamento automático. 

OC2 

Elemento de baixo ajuste de corrente excessiva de fase OC2 é designado para fornecer desligamentos por 
terra acelerados. Se um passo de sequência no Elemento de Religamento de Corrente Excessiva for 
definido como 

„D“ o elemento OC2 está desabilitado. Se um passo de sequência no elemento de Religamento de Corrente 
Excessiva for definido como „I“ o elemento OC2 é habilitado. 

OC3 

O elemento instantâneo de alto ajuste da falha de fase fornece proteção contra falhas da corrente alta de 
fase como um número reduzido de desligamentos por terra bloqueio. Se não houver a intensão de reduzir o 
número de desligamentos por terra para bloqueio de falhas de alta corrente, habilitar esse elemento não é 
recomenda- do. OC1 e OC2 permitem a redução do tempo de desligamento em qualquer valor desejado em 
correntes altas. Para detalhes sobre TCC, consulte a Tabela 24 desse guia. 

Os ajustes do elemento OC3 estão descritos na Tabela 25. 

Falta à Terra (EF) 

Este elemento está disponível apenas para o modo OCR “Religador”. 

Esse elemento fornece proteção contra falhas à terra de fase única ou dupla. 

A proteção de EF consiste em seis (6) elementos de proteção de corrente excessiva individuais que 
fornecem três estágios de proteção para ambas as direções do fluxo de energia Direto (Fonte+) e Reversa 
(Fonte-): EF1+, EF1-, EF2+, EF2-, EF3+, EF3- 

EF1 

O elemento de baixo ajuste da falha à terra EF1 é designado para fornecer desligamentos por terra 
atrasados. É permitido em qualquer sequência selecionada no elemento de Religamento de Corrente 
Excessiva. „I“ (Ins- tantâneo) significa acelerado e „D“ (Atrasado) para o passo atrasado de proteção de 
corrente excessiva em uma sequência de religamento automático. 

EF2 

Cada elemento de baixo ajuste de falha à terra EF2 é designado para fornecer desligamentos por terra 
acele- rados. Se um passo da sequência no Elemento de Religamento de Corrente Excessiva for definido 
como „D“ o elemento EF2 é desabilitado. Se o passo da sequência no elemento de Religamento de 
Corrente Excessiva for definido como „I“ o elemento EF2 é habilitado. 

EF3 

O elemento instantâneo de alto ajuste da falha à terra fornece proteção contra as falhas de alta corrente do 
terra com um número reduzido de desligamentos por terra para bloqueio. Se não houver a intensão de 
reduzir o número de desligamentos por terra para bloqueio em falhas de alta corrente, habilitar esse 
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elemento não é recomendado. EF1 e EF2 permitem a redução do tempo de desligamento em qualquer valor 
desejado em correntes altas. 

Para detalhes sobre TCC disponível, consulte a Tabela 24 desse guia. Os ajustes do elemento EF3 estão 
descritos na Tabela 25. 

Tabela 24 – Tipos de TCC 

Ajuste Designação Variação Padrão 

Tipo de característica 
de corrente-tempo 

TCC 

ANSI: Extremamente inverso (EI), Moderadamente inverso (MI), Muito 
inverso (VI) IEC: Extremamente inverso (EI), Muito inverso (VI), Inverso 
(I) 
Tempo definido (TD) 
Personalizado: as curvas personalizadas estão disponíveis sob 
solicitação. Entre em contato com o representante da Tavrida Electric. 

TD 

Tabela 25 – Ajustes dos elementos de ajuste elevado 

Ajustes Designação Variação Tamanho do passo Padrões de fábrica 

Modo operacional Modo Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Corrente de partida, A Ip 40-12500 1 40 

Tempo de abertura, s Tt 0,00-2,00 0,01 0,00 

Modo de bloqueio de linha viva HLBM Habilitar/Desabilitar n.a. Habilitar 

TCC pode ser carregado ao RC5_4 através do software de configuração do TELAM. 

Os ajustes das curvas de corrente-tempo de TD, IEC e ANSI da corrente excessiva de fase e a falha à terra 
estão descritos nas Tabela 26 para a Tabela 31. 

Tabela 26 – Ajustes do TCC de OC/EF TD 

Ajustes Designação Variação Tamanho do passo Padrões de fábrica 

Tempo de abertura, s Tt 0,00-100,00 0,01 10,00 

Corrente de partida, A Ip 3
1
-6000 1 100 

Modo de bloqueio de linha viva HLBM Habilitar/Desabilitar n.a. Habilitar 

Tabela 27 – TCC de IEC disponível com parâmetros 

Tipo de TCC Designação A n 

Extremamente inverso IEC EI 80 2,0 

Muito inverso IEC VI 13,5 1,0 

Inverso IEC I 0,14 0,02 

Tabela 28 – Ajustes do TCC de OC/EF IEC 

Ajustes Designação Variação Tamanho do passo Padrões de fábrica 

Corrente assíntota, A Ias 3
1
-1280 1 100 

Multiplicador de tempo Tm 0,01-15,00 0,01 1,00 

Tempo mínimo, s Tmin 0,05-100,00 0,01 0,05 

Tempo máximo, s Tmax 0,05-100,00 0,01 10,00 

Corrente de partida, A Ip 3
1
-6000 1 100 

Somador de tempo, s Ta 0,00-2,00 0,01 0,00 

Tempo de redefinição, s Tres 0,00-20,00 0,01 0,00 

Modo de bloqueio de linha viva HLBM Habilitar/Desabilitar n.a. Habilitar 

Tabela 29 – TCC de ANSI disponível com parâmetros 

Tipo de TCC Designação A B D n 

Extremamente inverso ANSI EI 28,2 1,217 29,1 2,0 

Muito inverso ANSI VI 19,61 0,114 21,6 2,0 

Moderadamente Inverso ANSI MI 0,0515 0,114 4,85 0,02 

                                                
1
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Tabela 30 – Ajustes de TCC de OC/EF ANSI 

Ajustes Designação Variação Tamanho do passo Padrões de fábrica 

Corrente assíntota, A Ias 3
2
-1280 1 100 

Multiplicador de tempo Tm 0,01-15,00 0,01 1,00 

Tempo mínimo, s Tmin 0,05-100,00 0,01 0,05 

Tempo máximo, s Tmax 0,05-100,00 0,01 10,00 

Corrente de partida, A Ip 3
2
-6000 1 100 

Somador de tempo, s Ta 0,00-2,00 0,01 0,00 

Modo de bloqueio de linha viva HLBM Habilitar/Desabilitar n.a. Habilitar 

Tabela 31 – Configurações personalizadas de TCC OC/EF
1
 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Número de secções n.a. 1/2/3 n.a. 3 

Tempo máximo, s Tmax 0,05–100,00 0,01 10,00 

Primeiro tempo intermediário, s T1 0,05–100,00 0,01 3,00 

Segundo tempo intermediário, s T2 0,05–100,00 0,01 0,25 

Tempo mínimo, s Tmin 0,05–100,00 0,01 0,05 

Corrente de captação, A Ip 3
2
–6000 1 100 

Primeira corrente intermediária, A I1 3
2
–6000 1 500 

Segunda corrente intermediária, A I2 3
2
–6000 1 1000 

Corrente máxima, A Imax 3
2
–6000 1 3000 

Primeira secção assimptota, A Ias1 1–6000 1 10 

Segunda secção assimptota, A Ias2 1–6000 1 10 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Modo de bloqueio de linha viva HLBM Habilitar/Desabilitar n.a. Habilitar 

Religamento de sobrecorrente de fase e terra (AR OC) 

Este elemento está disponível apenas para o modo OCR "Religador". 

O elemento de AR OC fornece o religamento iniciado pelo desligamento de um dos elementos OC1, OC2, 
OC3, EF1, EF2 ou EF3. 

O atraso de ajuste do usuário entre o desligamento e o religamento é chamado de „tempo de religamento“ 
(Tr) e pode ser independentemente definido para cada desligamento na sequência. Se a falha não for 
solucio- nada durante o „tempo de religamento“, o religador desligará novamente. Isso se repetirá várias 
vezes até a falha ser solucionada ou o elemento AR OC atingir o fim da sequência de religamento definida 
pelo usuário. Nesse momento, o religador permanece aberto e não religará mais automaticamente. Isso é 
conhecido como 

„bloqueio“ e o religador pode somente ser fechado pelo comando do operador local ou remoto, que 
soluciona a condição de bloqueio. 

Os ajustes de AR OC estão descritos nas Tabela 32 e Tabela 33. 

  

                                                
1
 O TCC personalizado pode ser configurado apenas pelo software do utilizador TELARM. 

2
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Tabela 32 – Ajustes do elemento AR OC do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Padrão 

Modo operacional Modo Normal/Rezip/ZSC ZSC 

Número de abertura por 
terra para bloqueio 

Nt 
Modo = Normal/ZSC 1/2/3/4 4 

Modo = Rezip 2/3/4 2 

Abertura com alto valor de 
bloqueio para terra 

Nhs 
1/2/3/4 1 

Sequência de religamento Seq 

Modo = Normal/ZSC 

Para 4 aberturas por terra para 
bloqueio: 

IIII/IIID/IIDD/IDDD/DDDD/DDDI/DDII/ 
Dill/ IIDI/IDII/IDDI 

Para 3 desligamentos por terra para 
bloqueio: III/IID/IDD/DDD/DDI/DII/ 
IDI For 2 aberturas por terra para 

bloqueio: II/ID/DD/DI 
Para 1 abertura para bloqueio: I/D 

IIDD 

Modo = Rezip n.a. 

Para 4 aberturas por terra 
para bloqueio: DIII 

Para 3 aberturas por terra 
para bloqueio: DII 

Para 2 aberturas por terra 
para bloqueio: DI 

Primeiro modo de 
fechamento 

Modo SST 
Modo = Normal/ZSC 

Acelerar, Desacelerar, Normal, 
Incondicional AR 

Normal 

Modo = Rezip n.a. Acelerar 

Primeira hora de fecho Tempo SST 
Modo = Normal/ZSC 1-180 1 

Modo = Rezip n.a. 0.1 

Primeiro tempo de 
religamento, s 

Tr1 
Modo = Normal/ZSC 0.10–1800.00 1.00 

Modo = Rezip 0.20–1800.00 0.20 

Segundo tempo de 
religamento, s 

Tr2 
1.00–1800.00 10.00 

Terceiro tempo de 
religamento , s 

Tr3 
1.00–1800.00 30.00 

Tempo de redefinição, s 
Tres 

Modo = Normal/ZSC 1-180 1 

Modo = Rezip n.a. 0.10 
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Tabela 33 – Ajustes do elemento AR OC do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Padrão 

Modo operacional Modo Normal/Rezip/ZSC ZSC 

Número de abertura por terra 
para bloqueio+ 

Nt+ 
Modo = Normal/ZSC 1/2/3/4 4 

Modo = Rezip 2/3/4 2 

Abertura com alto valor de 
bloqueio para terra + 

Nhs+ 
1/2/3/4 1 

Sequência de religamento+ Seq+ 

Modo = Normal/ZSC 

Para 4 aberturas por terra para 
bloqueio: IIII/IIID/IIDD/IDDD/DDDD/ 

DDDI/DDII/DIII/ IIDI/IDII/IDDI 
Para 3 aberturas por terra para 

bloqueio: III/IID/IDD/DDD/DDI/DII/IDI 
Para 2 aberturas por terra para 

bloqueio: II/ID/DD/DI 
Para 1 aberturas por terra para 

bloqueio:I/D 

IIDD 

Modo = Rezip n.a. 

Para 4 abertura por terra 
para bloqueio: DIII 

Para 3 abertura por terra 
para bloqueio: DII 

Para 2 abertura por terra 
para bloqueio: DI 

Primeiro modo de 
fechamento+ 

SST modo+ 
Modo = Normal/ZSC 

Acelerar, Desacelerar, Normal, 
Incondicional AR 

Normal 

Modo = Rezip n.a. Acelerar 

Primeira hora de fecho+ Tempo SST+ 
Modo = Normal/ZSC 1-180 1 

Modo = Rezip n.a. 0.1 

Primeiro tempo de 
religamento+, s Tr1+ 

Modo = Normal/ZSC 0.10–1800.00 1.00 

Modo = Rezip 0.20–1800.00 0.20 

Segundo tempo de 
religamento+, s 

Tr2+ 
1.00–1800.00 10.00 

Terceiro tempo de 
religamento+, s 

Tr3+ 
1.00–1800.00 30.00 

Tempo de redefinição+, s 
Tres+ 

Modo = Normal/ZSC 1-180 1 

Modo = Rezip n.a. 0.10 

Número de abertura por terra 
para bloqueio- 

Nt+ 
Modo = Normal/ZSC 1/2/3/4 4 

Modo = Rezip 2/3/4 2 

Abertura com alto valor de 
bloqueio para terra- 

Nhs+ 
1/2/3/4 1 

Sequência de religamento- Seq- 

Modo = Normal/ZSC 

Para 4 aberturas por terra para 
bloqueio: IIII/IIID/IIDD/IDDD/DDDD/ 

DDDI/DDII/DIII/ IIDI/IDII/IDDI 
Para 3 aberturas por terra para 

bloqueio: III/IID/IDD/DDD/DDI/DII/IDI 
Para 2 aberturas por terra para 

bloqueio: II/ID/DD/DI 
Para 1 aberturas por terra para 

bloqueio:I/D 

IIDD 

Modo = Rezip n.a. 

Para 4 abertura por terra 
para bloqueio: DIII 

Para 3 abertura por terra 
para bloqueio: DII 

Para 2 abertura por terra 
para bloqueio: DI 

Primeiro modo de 
fechamento- 

SST modo- 
Modo = Normal/ZSC 

Acelerar, Desacelerar, Normal, 
Incondicional AR 

Normal 

Modo = Rezip n.a. Acelerar 

Primeira hora de fecho- Tempo SST- 
Modo = Normal/ZSC 1-180 1 

Modo = Rezip n.a. 0.1 

Primeiro tempo de 
religamento-, s Tr1- 

Modo = Normal/ZSC 0.10–1800.00 1.00 

Modo = Rezip 0.20–1800.00 0.20 

Segundo tempo de 
religamento-, s 

Tr2- 
1.00–1800.00 10.00 

Terceiro tempo de 
religamento-, s 

Tr3- 
1.00–1800.00 30.00 

Tempo de redefinição-, s 
Tres- 

Modo = Normal/ZSC 1-180 1 

Modo = Rezip n.a. 0.10 
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Tempo de reset 

A configuração do tempo de reinicialização no elemento de religamento automático controla o tempo 
decorrido entre a execução do controlo de fecho gerado pelo relé para o disjuntor e o tempo que a função 
de religamento automático é redefinida para o ciclo inicial. Este temporizador é usado para suportar falhas 
em caso de uma falha intermitente ter sido detetada. 

A primeira configuração do tempo de fecho controla a rapidez com que a religação automática será ativada 
após a execução de um controlo de fecho do operador (local ou remoto). 

Tempo de reset para o primeiro modo de fechamento 

O algoritmo de disparo único para bloqueio é suportado pelo elemento AR OC. Esta função permite disparar 
e bloquear (sem auto-fechamento) se uma falha tiver sido detectada durante o tempo de Reset após o 
fecha- mento do operador em uma falha. 

Tempo de reset para a seqüência de religamento automático (SST timer) 

O algoritmo de bloqueio é suportado pelo elemento AROC. Esta função permite disparo e bloquear 
(evitando a religação automática) se uma falha tiver sido detetada pelo operador durante o primeiro tempo 
de fecho. 

A função de disparo único para bloqueio será desativada caso seja selecionado “AR incondicional” para o 
primeiro modo de fecho. O religador pode efetuar até 4 operações de fecho, incluindo o primeiro fecho 
iniciado pelo operador. 

Deteção de Interrupção de Sobrecorrente (OCID) 

Este elemento está disponível apenas para o modo OCR "Secionador". 

Este elemento fornece a deteção da sobrecarga, passagem de fase a fase e trifásica de curto-circuito e 
interrupção devido ao funcionamento do dispositivo a montante. O OCID funciona de acordo com o tempo 
definido TCC.  

As configurações do OCID estão descritas na Tabela 34 e Tabela 35. 

Tabela 34 – Configuração do elemento OCID do religador de linha radial 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Modo operacional Modo Ativar/Desativar n.a. Desativar 

Tempo de deteção, s Td 0.00–100.00 0.01 0.1 

Corrente de captação, A Ip 10–6000 1 100 

Tempo de reposição, s Tres 0.00–100.00 0.01 0.1 

Tempo de reinicialização de 
interrupção de falha, s 

Tfir 0.10–100.00 0.01 1.00 

Tabela 35 – Configurações do elemento OCID do religador de linha de toque 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Modo operacional+ Modo+ Ativar/Desativar n.a. Desativar 

Tempo de deteção+, s Td+ 0.00–100.00 0.01 0.1 

Corrente de captação+, A Ip+ 10–6000 1 100 

Tempo de reposição +, s Tres+ 0.00–100.00 0.01 0.1 

Tempo de reinicialização de 
interrupção de falha+, s 

Tfir+ 0.10–100.00 0.01 1.00 

Modo operacional - Mode- Ativar/Desativar n.a. Ativar 

Tempo de deteção-, s Td- 0.00–100.00 0.01 0.1 

Corrente de captação-, A Ip- 10–6000 1 100 

Tempo de reposição -, s Tres- 0.00–100.00 0.01 0.1 

Tempo de reinicialização de 
interrupção de falha-, s 

Tfir- 0.10–100.00 0.01 1.00 
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Deteção de Interrupção de Falha à Terra (EFID) 

Este elemento está disponível apenas para o modo OCR "Secionador". 

Este elemento fornece deteção da passagem e interrupção da corrente de falta à terra devido à operação 
do dispositivo upstream. O EFID funciona de acordo com o tempo definido de TCC. 

As configurações de EFID estão descritas na Tabela 36 e na Tabela 37. 

Tabela 36 – Configurações do elemento EFID do religador de linha radial 

Definições  Designação Escala Dimensão escalões 

Modo operacional  Modo Ativar/Desativar n.a. 

Tempo de deteção, s  Td 0.00–100.00 0.1 

Corrente de captação, A  Ip 5–6000 1 

Tempo de reposição, s  Tres 0.00–100.00 0.1 

Tempo de reinicialização de 
interrupção de falha, s 

 Tfir 0.10–100.00 1.00 

Tabela 37 – Configurações do elemento EFID do religador de linha de anel 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Modo operacional+ Modo+ Ativar/Desativar n.a. Desativar 

Tempo de deteção+, s Td+ 0.00–100.00 0.01 0.1 

Corrente de captação +, A Ip+ 5–6000 1 100 

Tempo de reposição +, s Tres+ 0.00–100.00 0.01 0.1 

Tempo de reinicialização de 
interrupção de falha+, s 

Tfir+ 0.10–100.00 0.01 1.00 

Modo operacional- Modo- Ativar/Desativar n.a. Desativar 

Tempo de deteção -, s Td- 0.00–100.00 0.01 0.1 

Corrente de captação -, A Ip- 5–6000 1 100 

Tempo de reposição -, s Tres- 0.00–100.00 0.01 0.1 

Tempo de reinicialização de 
interrupção de falha-, s 

Tfir- 0.10–100.00 0.01 1.00 

Deteção de Interrupção de Falha de Terra Sensível (SEFID) 

Este elemento está disponível apenas para o modo OCR "Secionador". 

Este elemento permite a detecão de falhas na terra nas redes com neutros isolados/compensados. Também 
é aplicável em sistemas neutros de terra para proteção de avarias terrestres de alta impedância. As opções 
de deteção baseadas na corrente e nos ângulos são fornecidas com as configurações correspondentes. 
SEFID funciona de acordo com o tempo definido TCC. 

As configurações do SEFID estão descritas na Tabela 38 e na Tabela 39. 

Tabela 38 – Configuração do elemento SEFID para as linhas radiais 

Definições Designação Escala Padrão 

Modo operacional Mode Ativar/Desativar Ativar 

Tipo de deteção Type Corrente/Corrente e ângulo Corrente 

Corrente de captação, A Ip 0.5–80 4 

Ângulo binário, deg 

At 

Tipo = Corrente n.a. n.a. 

Tipo = Corrente/Corrente e 
ângulo 

0–359 0 

Tempo de detcção, s Td 0.15–100.00 1.00 

Tempo de reposição, s Tres 0.15–100.00 0.15 

Tempo de reinicialização de 
interrupção de falha, s 

Tfir 0.10–100.00 1.00 
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Tabela 39 – Configuração do elemento SEFID para as linhas anulares 

Definições Designação Escala Padrão 

Modo operacional+ Modo+ Ativar/Desativar Ativar 

Tipo de deteção+ Tipo+ Corrente/Corrente e ângulo Corrente 

Corrente de captação+, A Ip+ 1–80 4 

Ângulo binário+, deg 
 At+ 

Tipo = Corrente n.a. n.a. 

Tipo = Corrente e ângulo 0–359 0 

Tipo de deteção+, s Td+ 0.15–100.00 1.00 

Tempo de reposição+, s Tres+ 0.15–100.00 0.15 

Tempo de reinicialização de 
interrupção de falha+, s 

Tfir+ 0.10–100.00 1.00 

Modo operacional- Modo- Ativar/Desativar Ativar 

Tipo de deteção- Tipo- Corrente/Corrente e ângulo Corrente 

Corrente de captação-, A Ip- 1–80 4 

Ângulo binário-, deg 
 At- 

Tipo = Corrente n.a. n.a. 

Tipo = Corrente e ângulo 0–359 0 

Tipo de deteção -, s Td- 0.15–100.00 1.00 

Tempo de reposição -, s Tres- 0.15–100.00 0.15 

Tempo de reinicialização de 
interrupção de falha-, s 

Tfir- 0.10–100.00 1.00 

Seccionamento (SEC) 

Este elemento está disponível apenas para o modo OCR "Secionador". 

Este elemento fornece a contagem das operações do religador a montante durante a falha e, após o 
número predefinido de contagens, o dispositivo irá ativar e bloquear se o modo for normal/Rezip ou religar 
se o modo for Rezip. São suportados modos padrão (com secções até 3 séries em uso) e Rezip (com 
número de dispositivos ilimitado). 

As configurações SEC estão descritas na Tabela 40 e Tabela 41. 

Tabela 40 – Configuração do elemento de religador de linha radial 

Definições Designação Escala Padrão 

Modo operacional Modo Padrão /Rezip/FPI 
1
 Padrão 

Número de deteções de avarias até 
disparo 
 

Nd 
Modo = Padrão /Rezip 1/2/3/4 1 

Modo = FPI n.a. n.a. 

Tempo de reposição da sequência, s 
 Tsr 

Modo = Padrão /Rezip 1.00–180.00 10.00 

Modo = FPI n.a. n.a. 

Tempo de reposição, s 
 Tres 

Modo = Padrão /Rezip 0.10–180.00 0.10 

Modo = FPI n.a. n.a. 

Tempo de disparo, s 
 Tt 

Modo = Padrão /Rezip 0.00–100.00 0.00 

Modo = FPI n.a. n.a. 

Tempo de religamento, s 
 Tr 

Modo = Rezip 0.20–1800.00 1.00 

Modo = Padrão /FPI n.a. n.a. 

Tempo de bloqueio, s 
Tbl 

Modo = Rezip 1–1800 10 

Modo = Padrão /FPI n.a. n.a. 

Tabela 41 – Definições do elemento SEC do religador de linha de anel 

Definições Designação Escala Padrão 

Modo operacional Modo Padrão /Rezip/FPI Padrão 

Número de deteções de avarias até 
disparo 

Nd 
Modo = Rezip 1/2/3/4 1 

Modo = Padrão /FPI n.a. n.a. 

Tempo de reposição da sequência, s Tsr 
Modo = Rezip 1.00–180.00 10.00 

Modo = Padrão /FPI n.a. n.a. 

Tempo de reposição, s Tres Modo = Rezip 0.10–180.00 0.10 

                                                
1
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Definições Designação Escala Padrão 

Modo = Padrão /FPI n.a. n.a. 

Tempo de religamento, s Tt 
Modo = Rezip 0.00–100.00 0.00 

Modo = Padrão /FPI n.a. n.a. 

Tempo de religamento, s Tr 
Modo = Rezip 0.20–1800.00 1.00 

Modo = Padrão /FPI n.a. n.a. 

Tempo de bloqueio, s Tbl 
Modo = Rezip 1–1800 10 

Modo = Padrão /FPI n.a. n.a. 

Número de deteções de avarias até 
disparo + 

Nd+ 
Modo = Padrão 1/2/3/4 1 

Modo = Rezip/FPI n.a. n.a. 

Tempo de reposição da sequência +, s Tsr+ 
Modo = Padrão 1.00–180.00 10.00 

Modo = Rezip/FPI n.a. n.a. 

Tempo de reposição +, s Tres+ 
Modo = Padrão 0.10–180.00 0.10 

Modo = Rezip/FPI n.a. n.a. 

Tempo de disparo +, s Tt+ 
Modo = Padrão 0.00–100.00 0.00 

Modo = Rezip/FPI n.a. n.a. 

Número de deteções de avarias até 
disparo 

Nd 
Modo = Padrão 1/2/3/4 1 

Modo = Rezip/FPI n.a. n.a. 

Tempo de reposição da sequência, s Tsr 
Modo = Padrão 1.00–180.00 10.00 

Modo = Rezip/FPI n.a. n.a. 

Tempo de reposição, s Tres 
Modo = Padrão 0.10–180.00 0.10 

Modo = Rezip/FPI n.a. n.a. 

Tempo de disparo, s Tt 
Modo = Padrão 0.00–100.00 0.00 

Modo = Rezip/FPI n.a. n.a. 

Redefinir sinalizador 

Este elemento está disponível para o modo de OCR apenas no modo “Secionador”.Este elemento é usado 
pelos elementos OCID, EFID e SEFID e é comum a todos eles. O elemento de deteção de interrupção deve 
permanecer no estado “Sinalizador” correspondente até ao fim do tempo definido pelo utilizador ou até ser 
reiniciado manualmente através do painel de controlo ou das comunicações. 

As definições de redefinição do sinalizador estão descritas na Tabela 40. 

Tabela 42 – Definições de redefinição do sinalizador 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Bandeiras de reposição por disparo - Ativar/Desativar n.a. Desativar 

Bandeiras de reposição por 
temporizador 

- Ativar/Desativar n.a. Desativar 

Hora de redefinição do sinal, s Tf 0.10–3600.00 0.01 0.10 

Perda de Alimentação (LS) 

Esse elemento desliga por terra o religador se a fonte for perdida (nenhuma alta tensão está presente). Os 
ajustes de LS estão descritos na Tabela 43. 

Tabela 43 – Ajustes do elemento LS 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo operacional Modo Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Tempo de desligamento, s Tt 0,10 - 100,00 0,01 10,00 

Modo de bloqueio Controlo de 
Religamento de Voltagem 

Modo de bloqueio VRC Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Religamento automático da perda de alimentação (ARLS) 

O elemento ARLS fornece o religamento iniciado pelo desligamento do elemento LS. 

O atraso entre a restauração da fonte de alimentação e o religamento é chamado de „tempo de religamento“ 
(Tr). O ajuste do tempo Tr é configurado pelo usuário. Se a perda de alimentação ocorrer novamente antes 
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de redefinir a expiração do tempo, o religador desligará por terra novamente e não religará 
automaticamente. Isso é conhecido como „bloqueio“ e o religador pode ser somente fechado por comando 
de operador local ou remoto, que soluciona a condição de bloqueio. 

Os ajustes de ARLS estão descritos na Tabela 44. 

Tabela 44 – Ajustes do elemento ARLS 

Ajuste Designação Variação Padrão 

Modo operacional Modo Normal/Rezip Normal 

 
Número de aberturas por 
terra para bloqueio

1
) 

Nt 
Modo = Normal 1/2 1 

Modo = Rezip n.a. 2 

 
Tr 

Modo = Normal 0.10–180.00 10.00 

Modo = Rezip 0.20–180.00 0.20 

 

REZIP 

Rezip é o algoritmo de automação que permite a automação da rede de distribuição complexa. Rezip pode 
ser usado em redes onde a aplicação do religador não é possível devido a restrições de coordenação de 
proteção. O algoritmo é iniciado por um desligamento do religador a montante. Uma vez que a perda de 
alimentação é detectada, todos os Rezips do Religador desligarão durante o tempo inativo do religador. 
Quando o religador fecha, ele restaura a alimentação ao(s) Rezip(s) do Religador mais próximos. Ele ativa o 
temporizador do ARLS e após um período predefinido os Rezips do Religador fechará restaurando a fonte 
de alimentação ao(s) Rezi- p(s) do Religador a jusante. Logo após o fechamento do Rezip, o(s) 
religador(es) estão operando em modo de proteção instantâneo e se qualquer um deles detectar a falha, ele 
desligará antes do dispositivo de proteção a a montante. Quando o próximo Rezip do religador está mais 
próximo do ARLS, a proteção OC/EF do Rezip é desabilitada, assim nenhuma classificação entre os Rezips 
do religador é necessária. 

O algoritmo fornece a simplicidade da configuração de um seccionador tradicional e ao mesmo tempo reduz 
o tempo de solução de falha e a aplicação de tempo de reconfiguração da rede em redes mais complexas e 
fornecer um número ilimitado de seções para limitar o número de clientes afetados. 

Rezip é aplicável em esquemas de automação de grade em malha junto com a funcionalidade de ABR. 
Rezip permite a criação de redes de autorregenerarão onde não é possível com os religadores 
convencionais e sec- cionadores. 

Coordenação de Sequência de Zona 

O AR OC fornece a Coordenação de Sequência de Zona (ZSC). ZSC força o elemento AR OC a passar 
para a próxima contagem na sequência de religamento na redefinição de todos os elementos de proteção 
se ele de- tectar um dispositivo de proteção a jusante ter operado. Essa funcionalidade é necessária para 
aplicações onde uma filosofia de economia de fusível é usada. 

Linha Viva (HL) 

Esse elemento consiste em dois sub-elementos que fornecem proteção contra falhas por curto-circuito 
durante a manutenção da Linha Viva. 

Ele geralmente tem mais ajustes sensíveis do que os ajustes de OCR correspondentes e não tem funções 
de religamento. 

HL consiste em dois elementos de Corrente Excessiva, um para Corrente Excessiva de Fase (HLOC) e uma 
para Falha à Terra (HLEF). A operação de qualquer elemento resulta no desligamento para bloqueio. 

Os ajustes de HL estão descritos nas Tabela 45 a Tabela 48. 

 

                                                
1
 No modo Rezip, esse ajuste tem um valor fixo e não está disponível (oculto) 
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Tabela 45 – Ajustes do elemento HLOC do religador em linha radial 

Settings Designation Range Step size Default 

Pickup current, A Ip 10-1280 1 10 

Tripping time, s Tt 0.00–2.00 0.01 0.00 

Tabela 46 – Ajustes do elemento HLOC do religador em linha anel 

Settings Designation Range Step size Default 

Pickup current+, A Ip+ 10-1280 1 10 

Tripping time+, s Tt+ 0.00–2.00 0.01 0.00 

Pickup current-, A Ip- 10-1280 1 10 

Tripping time-, s Tt- 0.00–2.00 0.01 0.00 

Tabela 47 – Ajustes do elemento HLEF do religador em linha radial 

Settings Designation Range Step size Default 

Pickup current, A Ip 4-1280 1 4 

Tripping time, s Tt 0.00–2.00 0.01 0.00 

Tabela 48 – Ajustes do elemento HLEF do religador em linha anel 

Settings Designation Range Step size Default 

Pickup current+, A Ip+ 4-1280 1 4 

Tripping time+, s Tt+ 0.00–2.00 0.01 0.00 

Pickup current-, A Ip- 4-1280 1 4 

Tripping time-, s Tt- 0.00–2.00 0.01 0.00 

Falta sensitiva a terra (SEF) 

Esse elemento fornece proteção contra falhas à terra de alta impedância. 

Os ajustes de SEF estão descritos nas Tabela 49 e Tabela 50. 

As definições de SEF TD e as curvas de tempo de corrente personalizadas estão descritas na Tabela 51 e 
na Tabela 52. 

Tabela 49 – Definições do elemento do SEF do religador de linha radial 

Definições Designação Escala 
Dimensão 
escalões 

Padrão 

Modo operacional Modo Desativar/Alarme/Trip Trip 

Tipo de identificação de falha Tipo Corrente / Corrente e ângulo Corrente 

Característica de tempo atual 
TCC Tipo = Corrente TD/TEL I

1
 TD 

Tipo = Corrente e ângulo TD TD 

Ângulo binário, deg 
At Tipo = Corrente n.a. n.a. 

Tipo = Corrente e ângulo 0–359 0 

Tabela 50 – Definições do elemento do SEF do religador de linha de anel 

Definições Designação Escala 
Dimensão 
escalões 

Padrão 

Modo operacional+ Modo+ Desativar/Alarme/Trip Trip 

Tipo de identificação de falha+ Tipo+ Corrente/Corrente e ângulo Corrente 

Característica da corrente temporal+ 
TCC+ Tipo = Corrente TD/TEL I

1 
TD 

Tipo = Corrente e ângulo TD TD 

Ângulo binário+, deg 
At+ Tipo = Corrente n.a. n.a. 

Tipo = Corrente e ângulo 0–359 0 

Modo operacional- Modo- Desativar/Alarme/Trip Disparo 

Tipo de identificação de falha- Tipo- Corrente / Corrente e ângulo Corrente 

                                                
1 Curva de inversão personalizada disponível mediante solicitação. Entre em contato com o representante da Tavrida Electric. 
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Característica da corrente temporal 
TCC- Tipo = Corrente TD/TEL I

 
TD 

Tipo = Corrente e ângulo TD TD 

Ângulo binrio-, deg 
At- Tipo = Corrente n.a. n.a. 

Tipo = Corrente e ângulo 0–359 0 

Tabela 51 – Definições SEF TD TCC 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Tempo de disparo, s Tt 0.01–100.00 0.01 10.00 

Corrente de pick-up, A Ip 0.5–80 1 4 

Tabela 52 – Definições SEF TEL I TCC
1
 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Número de secções n.a. 1/2/3 n.a. 3 

Tempo máximo, s Tmax 0.10–100.00 0.01 10.00 

Primeira corrente intermediária, s T1 0.10–100.00 0.01 3.00 

Segunda corrente intermediária s T2 0.10–100.00 0.01 0.25 

Tempo m+inimoximo, s Tmin 0.10–100.00 0.01 0.10 

Corrente de pick-up, A Ip 0.5–80 1 4 

Primeira corrente intermediária,A I1 1–6000 1 500 

Segunda corrente intermediária, A I2 1–6000 1 1000 

Corrente máxima, A Imax 1–6000 1 3000 

Primeira secção assimptota, A Ias1 1–80 1 4 

Segunda secção assimptota, A Ias2 1–6000 1 10 

Terceira secção assimptota, A Ias3 1–6000 1 10 

Religamento de Falta sensitiva a terra (AR SEF) 

Esse elemento fornece religamento iniciado pela operação do elemento SEF. Ele também suporta disparo 
único para funcionalidade de bloqueio. 

Os ajustes de AR SEF estão descritos nas Tabela 53 e Tabela 54. 

Tabela 53 – Elemento AR SEF do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Número de aberturas por terra para 
bloqueio 

Nt 1/2/3/4 n.a. 1 

Primeiro tempo de religamento, s Tr1 0,10-180,00 0,01 1,00 

Segundo tempo de religamento, s Tr2 1,00-180,00 0,01 10,00 

Terceiro tempo de religamento, s Tr3 1,00-180,00 0,01 30,00 

Tempo de redefinição, s Tres 1-180 1 1 

Tabela 54 – Ajustes do elemento AR SEF do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Número de aberturas por terra para 
bloqueio + 

Nt + 1/2/3/4 n.a. 1 

Primeiro tempo de religamento +, s Tr1 + 0,10-180,00 0,01 1,00 

Segundo tempo de religamento +, s Tr2 + 1,00-180,00 0,01 10,00 

Terceiro tempo de religamento +, s Tr3 + 1,00-180,00 0,01 30,00 

Tempo de redefinição +, s Tres + 1-180 1 1 

Número de aberturas por terra para 
bloqueio - 

Nt - 1/2/3/4 n.a. 1 

Primeiro tempo de religamento -, s Tr1 - 0,10-180,00 0,01 1,00 

Segundo tempo de religamento -, s Tr2 - 1,00-180,00 0,01 10,00 

Terceiro tempo de religamento -, s Tr3 - 1,00-180,00 0,01 30,00 

Tempo de redefinição -, s Tres - 1-180 s 1s 1s 

                                                
1
 O TCC personalizado pode ser configurado apenas pelo software do usuário TELARM. 
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Proteção de Admissão Neutral (NAP) 

Este elemento funciona do SEF ou de EF para fornecer um único estágio de admissão (Y0), condutância 
(G0) e susceptância (B0) elementos que fornece disparos atrasados quando a magnitude de (Y0/G0/B0) 
excede o valor definido. 

As definições do elemento NAP estão descritas na Tabela 55 e Tabela 56. 

Tabela 55 – Definições do elemento NAP do religador de linha radial 

Definições Designação Escala Padrão 

Tipo de proteção Tipo Y0/G0/B0 Y0 

Modo de direção Dmode 

Tipo = Y0 n.a. n.a. 

Tipo = G0/B0 
Bidirecional/ 

Avante/Reverso 
Bidirecional 

Modo operacional Mode Ativar/Desativar Desativar 

Entrada do captação, mS Y0 
Tipo = Y0 0.1-100.0 0.1 

Tipo = G0/B0 n.a. n.a. 

Condutância captadora, mS G0 
Tipo = G0 0.1-100.0 0.1 

Tipo = Y0/B0 n.a n.a. 

Captação suscetível, mS B0 
Tipo = B0 0.1-100.0 0.1 

Tipo = Y0/G0 n.a. n.a. 

Ângulo de correção, deg Ac 

Tipo = G0/B0 
Dmode = Avante/Reverso 

-179–179 0 

Tipo = Y0 n.a. n.a. 

Mínimo U0, kV U0min 0.5–10.0 0.5 

Tempo de disparo, s Tt 0.05–100.00 0.05 

Tempo de reposição, s Tres 0.00–100.00 0.00 

Tabela 56 – Definições do elemento NAP NAP do religador de linha de anel 

Definições Designação Escala Padrão 

Tipo de proteção+ Type+ Y0/G0/B0 Y0 

Modo de direção+ Dmode+ Tipo = Y0 n.a. n.a. 

Tipo = G0/B0 Bidirecional/ 
Avante/Reverso 

Bidirecional 

Modo de direção+ Mode+ Ativar/Desativar Desativar 

Entrada de captação +, mS Y0+ Tipo = Y0 0.1-100.0 0.1 

Tipo = G0/B0 n.a. n.a. 

Condutância captadora+, mS G0+ Tipo = G0 0.1-100.0 0.1 

Tipo = Y0/B0 n.a n.a. 

Captação suscetível+, mS B0+ Tipo = B0 0.1-100.0 0.1 

Tipo = Y0/G0 n.a. n.a. 

Ângulo de correção+, deg Ac Tipo = G0/B0 -179–179 0 

Dmode = Avante/Reverso n.a. n.a. 

Mínimo U0+, kV U0min+ 0.5–10.0 0.5 

Tempo de disparo+, s Tt+ 0.05–100.00 0.05 

Tempo de reposição+, s Tres+ 0.00–100.00 0.00 

Tipo de proteção- Type- Y0/G0/B0 Y0 

Modo de direção- Dmode- Tipo = Y0 n.a. n.a. 

Tipo= G0/B0 Bidirecional / Avante / 
Reverso 

Bidirecional 

Modo operacional- Mode- Ativar/Desativar Desativar 

Admissão de aceleração -, mS Y0- Tipo= Y0 0.1-100.0 0.1 

Tipo = G0/B0 n.a. n.a. 

Condutância captadora -, mS G0- Tipo = G0 0.1-100.0 0.1 

Tipo = Y0/B0 n.a n.a. 

Captação susceptível -, mS B0- Tipo = B0 0.1-100.0 0.1 

Tipo = Y0/G0 n.a. n.a. 

Ângulo de correção -, deg Ac- Tipo = G0/B0 
Dmode = Avante/Reverso 

-179–179 0 
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Tipo= Y0 n.a. n.a. 

Mínimo U0-, kV U0min- 0.5–10.0 0.5 

Tempo de disparo -, s Tt- 0.05–100.00 0.05 

Tempo de reposição -, s Tres- 0.00–100.00 0.00 

Religamento de Proteção de Admissão Neutra (AR NAP) 

Este elemento fornece o religamento iniciado pela operação do elemento NAP. Também suporta a 
funcionalidade de bloqueio. 

As definições de AR NAP estão descritas na Tabela 57 e na Tabela 58. 

Tabela 57 – Definições do elemento do religador de linha radial AR NAP 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Número de desarmes para bloqueio Nt 1/2/3/4 n.a. 2 

Primeiro tempo de religamento, s Tr1 0.10–180.00 0.01 1.00 

Segundo tempo de religamento, s Tr2 1.00–180.00 0.01 10.00 

Terceiro tempo de religamento, s Tr3 1.00–180.00 0.01 30.00 

Tempo de reposição, s Tres 1–180 1 1 

Tabela 58 – Definições do elemento do religador de linha de anel AR NAP 

Definições Designação Escala Dimensão escalões Padrão 

Número de desarmes para bloqueio + Nt+ 1/2/3/4 n.a. 2 

Primeiro tempo de religamento +, s Tr1+ 0.10–180.00 0.01 1.00 

Segundo tempo de religamento +, s Tr2+ 1.00–180.00 0.01 10.00 

Terceiro tempo de religamento +, s Tr3+ 1.00–180.00 0.01 30.00 

Tempo de reposição +, s Tres+ 1–180 1 1 

Número de desarmes para bloqueio - Nt- 1/2/3/4 n.a. 2 

Primeiro tempo de religamento -, s Tr1- 0.10–180.00 0.01 1.00 

Segundo tempo de religamento -, s Tr2- 1.00–180.00 0.01 10.00 

Terceiro tempo de religamento -, s Tr3- 1.00–180.00 0.01 30.00 

Tempo de reposição -, s Tres- 1–180 1 1 

Mudança de voltagem neutra (NVS) 

Este elemento proporciona a proteção da sobretensão da terra de equipamentos elétricos em redes com 
neutros isolados/compensados causados por falha da terra. Também fornece a deteção de ilhamento para 
secções de rede com geração distribuída. 

As definições do NVS estão descritas na Tabela 59 e na Tabela 60. 

Tabela 59 – Religador de linha radial das definições do elemento NVS 

Settings Designation Range Step size Default 

Operating mode Mode Enable/Disable n.a. Disable 

Pickup voltage Up 0.05–1.00 0.01 0.30 

Tripping time, s Tt 0.10–100.00 0.01 10.00 

Tabela 60 – Religador da linha de anel das definições do elemento NVS 

Settings Designation Range Step size Default 

Operating mode+ Mode+ Enable/Disable n.a. Disable 

Pickup voltage+ Up+ 0.05–1.00 0.01 0.30 

Tripping time+, s Tt+ 0.10–100.00 0.01 10.00 

Operating mode- Mode- Enable/Disable n.a. Disable 

Pickup voltage- Up- 0.05–1.00 0.01 0.30 

Tripping time-, s Tt- 0.10–100.00 0.01 10.00 



 

56   

 

Desequilíbrio de tensão (VU) 

Esse elemento fornece proteção de carga sensível e detecta uma condição do condutor interrompida a 
jusante. Os ajustes de VU estão descritos na Tabela 61 e na Tabela 62. 

Tabela 61 – Ajustes do elemento VU do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo operacional Modo Habilitar/Desabilitar n.a. Habilitar 

Desequilíbrio de tensão Uu 0,05-1,00 0,01 1 

Tempo de abertura, s Tt 0,10-100,00 0,01 10,00 

Tabela 62 – Ajustes do elemento VU do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo operacional + Modo + Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Desequilíbrio de tensão + Uu + 0,05-1,00 0,01 1 

Tempo de abertura +, s Tt + 0,10-100,00 0,01 s 10,00 

Modo operacional - Modo - Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Desequilíbrio de tensão - Uu - 0,05-1,00 0,01 1 

Tempo de abertura -, s Tt - 0,10-100,00 0,01 s 10,00 

Desequilíbrio de corrente (CU) 

Esse elemento fornece proteção de carga trifásica e detecta uma condição do condutor interrompida a mon- 
tante. 

Os ajustes de CU estão descritos na Tabela 63 e na Tabela 64. 

Tabela 63 – Ajustes do elemento CU do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo operacional Modo Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Desequilíbrio de corrente Iu 0,05-1,00 0,01 0,20 

Tempo de abertura, s Tt 0,10-300,00 0,01 10,00 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Tabela 64 – Elemento CU do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo operacional + Modo + Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Desequilíbrio de corrente + Iu + 0,05-1,00 0,01 0,20 

Tempo de abertura +, s Tt + 0,10-300,00 0,01 10,00 

Modo operacional - Modo - Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Desequilíbrio de corrente - Iu - 0,05-1,00 0,01 0,20 

Tempo de abertura -, s Tt - 0,10-300,00 0,01 10,00 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo operacional + Modo + Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Controle de religamento por tensão (VRC) 

Esse elemento monitora a qualidade de fonte de alimentação de alta tensão. Ele bloqueia o religamento ini- 
ciado por um elemento AR quando a tensão e/ou a frequência não atende os valores definidos pelo usuário. 

O estado do VRC também é usado pelo elemento de verificação de condições de fechamento para 
determinar as condições de fechamento permitidas. O modo de fechamento de bloqueio (caso habilitado) 
bloqueará o fechamento do dispositivo iniciado por qualquer interface (local ou remoto) caso as condições 
de VRC não estejam de ac. 

Os ajustes de VRC estão descritos nas Tabelas 41 e 42. 
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Tabela 65 – Ajustes do elemento VCR do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Padrão 

Desequilíbrio de tensão modo Modo de controle de VU Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de alternância de tensão neutra Modo de controle de 
NVS 

Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de tensão excessiva Modo de controle de OV Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de sobtensão Modo de controle de UV Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de subfrequência Modo de controle de UF Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de sobrefrequência Modo de controle de OF Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de bloqueio de fechamento Modo de bloqueio de 
fechamento 

Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Desequilíbrio de tensão VUp 0,05-1,00 0,20 

Alternância de tensão neutra (tensão 
de sequência zero) 

NVSp 0,05-1,00 0,40 

Multiplicador de tensão excessiva da 
partida 

OVp 1,00-1,30 1,20 

Multiplicador de sobtensão de partida UVp 0,60-1,00 0,80 

Subfrequência de partida, Hz UFp 
45.00 - 49.99 para Frated=50Hz 
55.00 - 59.99 para Frated=60Hz 

49.50 para Frated=50Hz 
59.50 para Frated=60Hz 

Sobrefrequência de partida, Hz OFp 
50.01 - 55.00 para Frated=50Hz 
60.01 - 65.00 para Frated=60Hz 

50.50 para Frated=50Hz 
60.50 para Frated=60Hz 

Tabela 66 – Ajustes do elemento VCR do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Padrão 

Desequilíbrio de tensão modo Modo de controle de VU Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de alternância de tensão neutra Modo de controle de 
NVS 

Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de tensão excessiva Modo de controle de OV Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de sobtensão Modo de controle de UV Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de subfrequência Modo de controle de UF Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de sobrefrequência Modo de controle de OF Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Modo de bloqueio de fechamento Modo de bloqueio de 
fechamento 

Habilitar/Desabilitar Desabilitar 

Desequilíbrio de tensão+ VUp+ 0,05-1,00 0,20 

Alternância de tensão neutra+ (tensão 
de sequência zero) 

NVSp+ 0,05-1,00 0,40 

Multiplicador de tensão excessiva de 
partida + 

OVp+ 1,00-1,30 1,20 

Multiplicador de subfrequência de 
partida+ 

UVp+ 0,60-1,00 0,80 

Subfrequência de partida, Hz UFp+ 45.00 - 49.99 para Frated=50Hz 
55.00 - 59.99 para Frated=60Hz 

49.50 para Frated=50Hz 
59.50 para Frated=60Hz 

Sobrefrequência de partida, Hz OFp+ 50.01 - 55.00 para Frated=50Hz 
60.01 - 65.00 para Frated=60Hz 

50.50 para Frated=50Hz 
60.50 para Frated=60Hz 

Desequilíbrio de tensão- VUp- 0.05–1.00 0.20 

Alternância de tensão neutra- (tensão 
de sequência zero) 

NVSp- 0.05–1.00 0.40 

Multiplicador de tensão excessiva de 
partida- 

OVp- 1.00–1.30 1.20 

Multiplicador de sobtensão de partida- UVp- 0.60–1.00 0.80 

Subfrequência de partida-, Hz UFp- 
45.00 - 49.99 para Frated=50Hz 
55.00 - 59.99 para Frated=60Hz 

49.50 para Frated=50Hz 
59.50 para Frated=60Hz 

Sobrefrequência de partida-, Hz OFp- 
50.01 - 55.00 para Frated=50Hz 
60.01 - 65.00 para Frated=60Hz 

50.50 para Frated=50Hz 
60.50 para Frated=60Hz 

Tempo limite de auto religamento (ART) 

O religamento será feito apenas no caso de tensão do lado fonte do dispositivo de proteção (dispositivo de 
proteção estar aberto) atendendendo aos requisitos do elemento VRC. Caso contrário, o dispositivo não 
será religado. Se a tensão não se recuperar até o tempo limite de Execução Automática expirar, o 
dispositivo de proteção irá para o bloqueio. 
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Tabela 67 – Parâmetro do ementoART 

Parâmetro Designação Faixa Resolução Parâmetro 

Tempo limite de auto religamento, min 
ART 1–360 1 

Tempo limite de auto 
religamento, min 

Subtensão (UV) 

Esse elemento fornece um comando de desligamento quando a tensão cair abaixo de um valor definido. 

Os ajustes de UV estão descritos na Tabela 68 e na Tabela 69. 

Tabela 68 – Ajustes do elemento UV do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo operacional Modo Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Multiplicador de tensão de partida Up 0,60-1,00 0,01 0,80 

Tempo de abertura, s Tt 0,10-100,00 0,01 10,00 

Tabela 69 – Ajustes do elemento UV do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo operacional + Modo + Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Multiplicador de tensão de partida + Up + 0,60-1,00 0,01 0,80 

Tempo de abertura +, s Tt + 0,10-100,00 0,01 10,00 

Modo operacional - Modo - Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Multiplicador de tensão de partida - Up - 0,60-1,00 0,01 0,80 

Tempo de abertura -, s Tt - 0,10-100,00 0,01 10,00 

Religamento de Subtensão (AR UV) 

Esse elemento fornece o religamento iniciado pela operação do elemento UV.  

Os ajustes AR UV estão descritos na Tabela 70 e na Tabela 71. 

Tabela 70 – Ajustes do elemento AR UV do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Número de abertura por terra para 
bloqueio+ 

Nt + 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento +, s Tr + 0,10-180,00 0,01 10,00 

Tabela 71 – Ajustes do elemento AR UV do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Número de abertura por terra para 
bloqueio+ 

Nt + 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento +, s Tr + 0,10-180,00 0,01 10,00 

Número de abertura por terra para 
bloqueio - 

Nt - 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento -, s Tr - 0,10-180,00 0,01 10,00 

Sobretensão (OV) 

Esse elemento fornece proteção de carga e detecta alta tensão de fonte. 

Os ajustes de OV estão descritos na . 

Tabela 72 – Ajustes do elemento OV do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo de operação Modo Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 
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Multiplicador de tensão de partida Up 1,00-1,40 0,01 1,05 

Tempo de abertura, s Tt 0,10-100,00 0,01 10,00 

Tabela 73 – Ajustes do elemento OV do religador em linha anel 

Configuração Designação Variação Resolução Padrão 

Modo de operação+ Modo+ Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Multiplicador de tensão de partida+ Up+ 1,00-1,40 0,01 1,05 

Tempo de abertura +, s Tt+ 0,10-100,00 0,01 10,00 

Modo de operação - Modo- Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Multiplicador de tensão de 
funcionamento - 

Up- 1,00-1,40 0,01 1,05 

Tempo de abertura -, s Tt- 0,10-100,00 0,01 10,00 

Religamento de Sobretensão (AR OV) 

Esse elemento fornece o religamento iniciado pela operação de elemento OV. Os ajustes de AR OV estão 
descritos na . 

Tabela 74 – Ajustes do elemento AR OV do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Número de aberturas para bloqueio Nt 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento, s Tr 0,10-300,00 0,01 10,00 

Tabela 75 – Ajustes do elemento AR OV do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Número de abertura para bloqueio+ Nt+ 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento+, s Tr+ 0,10-300,00 0,01 10,00 

Número de aberturas para bloqueio- Nt- 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento-, s Tr- 0,10-300,00 0,01 10,00 

Subfrequência (UF) 

Esse elemento fornece proteção de carga e detecta baixa frequência do sistema. 

Os ajustes de UF estão descritos na Tabela 76 e na Tabela 77. 

Tabela 76 – Ajustes do elemento UF do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo de operação Modo Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Pickup frequency, Hz Fp 
45.00-50.00 Hz para frequência nominal=50 Hz 
55.00-60.00 Hz para frequência nominal=60 Hz 

0.01 
45.00 
55.00 

Tempo de abertura, s Tt 0,10-180,00 0,01 0,10 

Tabela 77 – Ajustes do elemento de UF do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo de operação+ Modo+ Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Pickup frequency+, Hz Fp+ 
45.00-50.00 Hz para frequência nominal=50 Hz 
55.00-60.00 Hz para frequência nominal=60 Hz 

0.01 
45.00 
55.00 

Tempo de abertura+, s Tt+ 0,10-180,00 0,01 0,10 

Modo de operação- Modo- Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Pickup frequency-, Hz Fp- 
45.00-50.00 Hz para frequência nominal=50 Hz 
55.00-60.00 Hz para frequência nominal=60 Hz 

0.01 
45.00 
55.00 

Tempo de abertura-, s Tt- 0,10-180,00 0,01 0,10 
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Religamento de Subfrequência (AR UF) 

Esse elemento fornece o religamento iniciado pela operacao de elemento UF. 

Os ajustes de AR UF estro descritos na Tabela 78 e na Tabela 79. 

Tabela 78 – Ajustes do elemento AR UF do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Número de aberturas para bloqueio Nt 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento, s Tr 0,10-180,00 0,01 10,00 

Tabela 79 – Ajustes do elemento AR UF do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Número de aberturas para bloqueio+ Nt+ 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento+, s Tr+ 0,10-180,00 0,01 10,00 

Número de aberturas para bloqueio- Nt- 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento-, s Tr- 0,10-180,00 0,01 10,00 

Sobrefrequência (OF) 

Este elemento fornece protecão contra frequência baixa na linha. 

Os ajustes de OF estão descritos na Tabela 80 e na Tabela 81. 

Tabela 80 – Ajustes do elemento OF do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo de operação Modo Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Frequência de partida, Hz 
Fp 

50.00–55.00 para frequência nominal = 50 Hz 
60.00–65.00 para frequência nominal = 60 Hz 

0.01 
55.00 
65.00 

Tempo de abertura, s Tt 0.10–180.00 0.01 0.10 

Tabela 81 – Ajustes do elemento OF do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo de operação+ Modo+ Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Frequência de funcionamento+, Hz Fp+ 
50.00–55.00 para frequência nominal = 50 Hz 
60.00–65.00 para frequência nominal = 60 Hz 

0.01 
55.00 
65.00 

Tempo de abertura +, s Tt+ 0.10–180.00 0.01 0.10 

Modo de operação- Modo- Habilitar/Desabilitar n.a. Desabilitar 

Frequência de funcionamento-, Hz 
Fp- 

50.00–55.00 para frequência nominal = 50 Hz 
60.00–65.00 para frequência nominal = 60 Hz 

0.01 
55.00 
65.00 

Tempo de abertura -, s Tt- 0.10–180.00 0.01 0.10 

Religamento de Sobrefrequência (AR OF) 

Esse elemento fornece o religamento iniciado pela operação de elemento de OF. 

Os ajustes de AR OF estão descritos na Tabela 82 e na Tabela 83. 

Tabela 82 – Ajustes do elemento AR OF do religador em linha radial 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Número de abertura para bloqueio Nt 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento, s Tr 0,10-180,00 0,01 10,00 

Tabela 83 – Ajustes do elemento AR OF do religador em linha anel 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Número de aberturas para bloqueio+ Nt+ 1/2 n.a. 1 
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Tempo de religamento+, s Tr+ 0,10-180,00 0,01 10,00 

Número de abertura para bloqueio- Nt- 1/2 n.a. 1 

Tempo de religamento-, s Tr- 0,10-180,00 0,01 10,00 

Restauração de Retorno de Energia Automática (ABR) 

A Restauração de Retorno de Energia Automática é utilizada para fechar automaticamente um religador 
nor- malmente aberto se detectar uma fonte (através do elemento SD) em ambos os lados do religador e 
ausência de uma fonte sobre o outro lado. 

Esse elemento é somente aplicável para religadores do tipo de linha anel. 

Os ajustes do elemento ABR estão descritos na Tabela 84. 

Tabela 84 – Ajustes do elemento ABR 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Modo de operação Modo Desabilitar/Ambos/Somente+/Somente- n.a. Desabilitar 

Tempo de restauração+, s Tr+ 0,10-180,00 0,01 60,00 

Tempo de restauração-, s Tr- 0,10-180,00 0,01 60,00 

Tempo de religamento -, s Tr - 0.10-180.00 0.01 10.00 

Ajuste Designação Variação Resolução Padrão 

Verificação de condição de fechamento (CCV) 

O elemento de verificação de condições de fechamento controla as solicitações de fechamento do religador 
pelas interfaces local ou remota, módulos de entrada / saída ou elementos de proteção. Caso a situação da 
rede cumpra com as configurações de fechamento do ccv, fechando desbloqueado e vice-versa. 

Hot tag para lado + ou - é gerado no caso que o detector de fonte identifique que a fonte é encontrado, com 
a tensão religando elemento de controle identifica que a qualidade de energia está dentro dos limites 
aceitáveis. 

Dead tag para o lado + ou - é gerada com o caso de o Detector de fonte identificar que a fonte foi perdida. 

A funcionalidade CCV pode ser ativada ou desativada através do menu de configuração. As definições do 
ele- mento CCV são descritas na Tabela 85. 

Tabela 85 – CCV elemento configuração 

Configuração Descrição Faixa CCV 
Habilitado/desabilitado 

Resolução Padrão 

CCV enabled/disabled 

Hot+/Dead - permitido Hot+/Dead - permitido Habilitado/desabilitado n.a. Desabilitado 

Hot- / Dead +permitido Hot- / Dead + permitido Habilitado/desabilitado n.a. Desabilitado 

Dead -/Dead+ permitido Dead -/Dead +permitido Habilitado/desabilitado n.a. Desabilitado 

Hot + / Hot - permitido Hot + / Hot - permitido Habilitado/desabilitado n.a. Desabilitado 

Indicador de sincronização (SI) 

O indicador de sincronização é ativado somente quando a configuração Hot+/Hot-permitido = Habilitado. O 
elemento SI monitora a magnitude da tensão e a diferença de angulo de fase entre os lados do religador. O 
elemento CCV permitirá o fechamento quando a tensão e a diferença de angulo de fase são estáticos e am- 
bos os parâmetros não ultrapassam os limites predefinidos descritos na Tabela 86. 

Tabela 86 – SI elemento de configuração 

Configuração Descrição Faixa Resolução Padrão 

Diferença de tensão máxima, p.u dU 0.30 0.01 0.05 

Máxima diferença de ângulo de fase deg dP 5-90 1 5 
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6.2 Medição 

 Visão geral 6.2.1

O processador principal atinge sinais analógicos da corrente OSM e sensores de tensão, converte-os em 
forma- to digital e filtra-o para conteúdo Harmônico. Os valores RMS dos sinais filtrados são usados para 
proteção e indicação conforme mostrado na tabela abaixo. 

Tabela 87 – Aplicabilidade de valores RMS dos sinais 

Parâmetr Designaçã Variação Resolução 
Aplicabilidade 

Proteção Indicação 

Correntes de fase, A Ia, Ib, Ic 0 … 12500 1 A   

Corrente residual
1
, A In 0 … 12500 0.1 A   

Corrente de sequência positiva, A I1 0 … 12500 1 A   

Corrente de sequência negativa, A I2 0 … 12500 1 A   

Mudança de voltagem neutra medida da fonte + lateral, kV Un+ 0 … 30 0.1 kV   

Mudança de voltagem neutra medida da fonte - lateral, kV Ub- 0 … 30 0.1 kV   

Tensão de sequência positiva medida da fonte + lateral, kV U1+ 0 … 30 0.1 kV   

Tensão de sequência positiva medida da fonte - lateral, kV U1- 0 … 30 0.1 kV   

Tensão de sequência negativa medida da fonte + lateral, kV U2+ 0 … 30 0.1 kV   

Tensão de sequência negativa medida da fonte - lateral, kV U2- 0 … 30 0.1 kV   

Frequência medida da fonte + side
2
, Hz F+ 40 … 60 (50 Hz) 

40 … 70 (60 Hz) 
0.01 Hz   

Frequência medida da fonte - side, Hz F- 40 … 60 (50 Hz) 
40 … 70 (60 Hz) 

0.01 Hz   

Fator de potência de fase única PFa, PFb, PFc 0 … 1 0.01   

Fator de potência de trifásico PF3ph 0 … 1 0.01   

Tensões de fase para terra medidas da fonte + lateral, kV Ua+, Ub+, Uc+ 0 … 18 0.1 kV   

Tensões de fase para terra medidas da fonte - lateral, kV Ua-, Ub-, Uc- 0 … 18 0.1 kV   

Tensões de fase para fase medidas da fonte + lateral, kV Uab+, Ubc+, Uac+ 0 … 30 0.1 kV   

Tensões de fase para fase medidas da fonte - lateral, kV Uab-, Ubc-, Uac- 0 … 30 0.1 kV   

Potência ativa de sequência positiva, kW P1 -65535 … 65535 1 kW   

Potência ativa de fase única, kW Pa, Pb, Pc -65535 … 65535 1 kW   

Potência ativa trifásica, kW P3ph -65535 … 65535 1 kW   

Potência reativa de fase única, kVAr Qa, Qb, Qc -65535 … 65535 1 kVAr   

Potência reativa trifásica, kVAr Q3ph -65535 … 65535 1 kVAr   

Energia ativa de fase única, kWh Wa, Wb, Wc 0 … 9999999 1 kWh   

Energia ativa trifásica, kWh W3ph 0 … 9999999 1 kWh   

Energia reativa de fase única, kVArh Ea, Eb, Ec 0 … 9999999 1 kVArh   

Energia reativa trifásica, kVArh E3ph 0 … 9999999 1 kVArh   

Diferença de ângulo de fase entre U1 + e U1-, graus PhAngDifU1 0 … 180 ou 
"Indefinido" 

1 degree   

Ângulo entre o Un e o In, graus An -179 … 180 ou 
"Indefinido" 

1 degree   

A filtragem de sinal rejeita efetivamente harmônicas mais altas. Os canais de medição de corrente de fase 
são adicionalmente equipados com filtros de partida. 

 Filtro de Inrush 6.2.2

Religadores descritos no atual guia do produto incorporam um único filtro de partida. Isso permite a filtragem 
de correntes magnetizantes ocorrendo nos transformadores energizantes ou nos alimentadores de 
distribuição com transformadores redutores. 

Em contraste à restrição de partida amplamente utilizada, que bloqueia a operação de proteção para o 
período de partida, o filtro deixa toda a proteção ativa e sensível às falhas para todo o período de 
energização da linha. 

                                                
1
 Correte residual In é igual a três vezes a corrente de sequência zero Io. 

2
 A memória de frequência e tensão é usada para todas as três tensões de fase para terra em qualquer queda lateral abaixo de aproxima- damente 0,5 kV. 
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As vantagens são: 

 Essa característica torna possível selecionar as configurações dos elementos de proteção baseados na 
corrente baseado em níveis de carga e de falha reais, não considerando quaisquer efeitos colaterais devido 
à energização da carga do transformador. 

 Se, após o fechamento para manutenção ou da realização da restauração do retorno de energia para uma 
parte do alimentador com falha, o tempo de limpeza da falha é significantemente reduzido conforme todos 
os elementos de proteção operam corretamente sem atrasos. 

Figura 33 e Figura 34 demonstram a comparação dos resultados de medição de corrente na energização de 
carga capturada pelo religador com e sem o filtro de partida habilitado. 

 

Figura 33 

RMS de correntes de fase de frequência básica. Nenhum filtro de partida aplicado 

 

Figura 34 

RMS de correntes de fase de frequência básica. Filtro de partida da Tavrida Electric aplicado 

6.3 Comunicação 

 Visão Geral 6.3.1

Indicação e controle são fornecidos através das seguintes interfaces: 

 Interface do Computador Pessoal (PCI) 

 Interface de Telecomunicações (TCI) 

 Interface de Entrada/Saída Digital (IOI) 

 Interface do Expedidor TELARM (TDI) 

No modo “Local”, o religador é controlado através do IMM ou da Interface do Computador Pessoal (PCI). No 
modo “Remoto”, o religador é controlado através da TCI, TDI ou IOI. A indicação é fornecida através de 
todas as interfaces em ambos os modos. 

 Interface do Computador Pessoal (PCI) 6.3.2

A PCI fornece indicação e controle através de um PC (com o software TELARM instalado). A conexão é 
estabelecida através da porta USB localizada na parte frontal do Módulo do Painel de controle (CPM), 
através do RS-232 no RCM, através do interface RJ45 do módulo Ethernet com fio, através do interface 
SC/ST do módulo Ethernet óptico, através de Wi-Fi (WFM) ou através de um módulo de Bluetooth (BTM). 
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A PCI fornece a seguinte funcionalidade (consulte o software TELARM): 

 Baixar/transferir dados; 

 Transferir firmware. 

Transferir/Baixar dados 

Dados podem ser transferidos/baixados através do PC (consulte também a descrição do modo online do 
soft- ware TELARM) quando o link de comunicação for estabelecido. O link de comunicação é protegido por 
senha. A senha é configurada através da PCI no momento da primeira sessão de comunicação e 
armazenada na me- mória flash do MPM. Se o sinal de controle “Apagar senhas” foi ativado, a senha é 
apagada. A nova senha pode ser transferida do PC durante a próxima sessão de comunicação. 

Transferir firmware 

O PC com o TELARM instalado é exigido para a transferência de firmware. 

 Interface de telecomunicações (TCI) 6.3.3

A TCI é uma interface da RTU incorporada que pode ser utilizada para indicação e controle remotos. 

A RTU é conectada ao SCADA através de um modem de rádio, modem de telefone, modem GSM, 
conversor RS485-RS232 ou diretamente. 

Protocolos de comunicação disponíveis são DNP3, Modbus e IEC 60870-5-104. 

 Digital Input/Output Interface (IOI) 6.3.4

A IOI fornece controle e indicação através do Módulo de Entrada/Saída Digital (IOM). O IOM fornece 12 en- 
tradas digitais e 12 saídas digitais para o controle e indicação do SCADA. Cada função de entrada/saída é 
individualmente personalizável. 

6.4 Interface do Expedidor do Telarm (TDI) 
A TDI permite múltiplas conexões do religador para o TELARM Dispatcher® da Tavrida Electric para 
controle e supervisão remota. O Expedidor do TELARM pode ser instalado em um ou múltiplos PCs com 
acesso ou comple- to limitado para todos os alguns dos religadores. A conexão através da Internet ou da 
Rede de Área Local (LAN) está disponível. A conexão física de um RC5_4 à Internet pode ser feita através 
da conexão sem fio – modem GPRS (Figura 35) ou conexão com fio – adaptador USB-Ethernet (Figura 36). 

Ambos os controles e PCs do religador RC5_4 com software TELARM podem conectar ao software do 
Servidor de Internet (RCIS). Esse software fornece comunicação entre um PC e vários RC5_4. O próprio 
RCIS é um servi- ço do Windows®. A conexão entre o software de TELARM e RCIS é projetada com 
codificação SSL. Certificados individuais são emitidos para cada PC com TELARM que conectará ao RCIS. 

Os benefícios da utilização de uma TDI são os seguintes: 

 Controle remoto é disponível mesmo sem um sistema de SCADA no local (ou como para a existência de um 
sistema de SCADA). 

 O SCADA é geralmente disponível somente em centros do expedidor. Com os adaptadores regionais da 
TDI pode verificar dispositivos de proteção remotamente, sem qualquer exigência de suporte do Centro 
Expedidor. 

 Problemas em potencial podem ser identificados e eliminados mais rápido, pois todos os registros a partir 
do dispositivo de proteção, incluindo o Registro de Evento, Perfil de Falha Detalhado e Oscilografia de 
Falha, estão disponíveis remotamente e podem ser analisados por um operador imediatamente após o 
dispositivo de prote- ção ter sido operado. 
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Figura 35 

Estrutura do sistema com conexão sem fio 

 

Figura 36 

Estrutura do sistema com conexão com fio 
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6.5 Indicação 

 Interface Homem-Máquina (MMI) 6.5.1

A MMI fornece indicação e controle através do Módulo do Painel de Controle (CPM) se o COM estiver 
habilita- do. Se o CPM estiver desabilitado, nenhuma função de controle e indicação é suportada pela MMI. 

 

1 LCD 
2 Porta USB 

Botões de Controle Geral 

3 LIGADO/DESLIGADO/Teste 
4 Modo de Controle 
5 Fechado 
6 Aberto 

Botões de Controle LCD 

7 Contraste de LCD 
8 Navegação 
9 Enter 
10 Escape 

Botões de Tecla Rápida 

11 Registro de Mau Funcionamento 
12 Registro de Evento 
13 Proteção LIGADO/DESLIGADO 
14 Falha à Terra 

LIGADO/DESLIGADO 
15 Falha à Terra Sensível 

LIGADO/DESLIGADO 
16 Religamento LIGADO/DESLIGADO 
17 Linha Direta LIGADO/DESLIGADO 
18 Restauração de Retorno de 

Energia ou proteção personalizada 
LIGADO/DESLIGADO

1
 

19 Grupo (de Proteção) Ativooration 
ON/OFF 

Figura 37 

Módulo do Painel de Controle (CPM) 

 

Tela de LCD 

1 Logo do TEL 
2 String de título 
3 Rótulo de Dados de Indicação, Dados de Controle 

ou Configurações 
4 Caminho 
5 Ícone de contexto 

6 Barra de Título 
7 Barra de Menu 
8 Barra de Status 
9 Data e Hora 
10 Valores de parâmetro de Dados de Indicação, Dados de 

Controle ou Configurações 
11 Barra de Rolagem 

Figura 38 

Tela de Cristal Líquido (LCD) 

A Barra de Título é mostrada em todos os menus e incluem os seguintes elementos: 

 Ícone do logo do TEL 

 String de título definindo o tipo do menu 

 Caminho para o menu atual 

 Ícone de contexto 

                                                
1 As proteções a seguir podem ser indicadas no botão "ABR" no TELARM: ABR, CCV, UV, OV, UF, OF, VU, CU, BF, LS, NVS, NAP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Notas de aplicação 
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7.1 Kits de montagem 

 OSM kit de montagem 7.1.1

A Tavrida Electric pode fornecer religadores com conjunto de montagem de postes OSM para instalação 
frontal ou lateral e Conjunto de montagem de subestação com altura ajustável. 

Conjunto de Montagem Padrão 

O conjunto de montagem (Figura 39) é aplicável para instalação de Rec15 / 25 em estruturas de madeira, 
betão ou metal e com poste H. 

 

Figura 39 

Conjunto de montagem para instalação frontal 

Para mais detalhes sobre as dimensões do conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. Dimensões”. 

Conjunto de montagem com interface de poste 

O Conjunto de montagem com interface de poste (Figura 40) é aplicável à instalação Rec15/25 num único 
poste de madeira ou betão com um diâmetro máximo de 400 mm  

 

Figura 40 

Conjunto de montagem para instalação frontal 

Estão disponíveis as seguintes opções de suporte de interface: 

 18  mm orifícios de montagem;  

 22  mm orifícios de montagem. 

Para mais pormenores sobre as dimensões do conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. Dimensões”. 
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Conjunto de montagem para a instalação através do poste 

O Conjunto de montagem com suporte de interface (Figura 41) é aplicável à instalação Rec15/25 através do 
poste único de madeira ou betão com um diâmetro máximo de 300 mm.  

 

Figura 41 

Conjunto de montagem com suporte de interface de poste e varetas  

O Conjunto de montagem inclui um suporte de interface de 22 mm, duas varetas roscadas M20 e um 
conjunto de arruelas, anilhas de mola e porcas. 

Para mais pormenores sobre as dimensões do Conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. 
Dimensões”. 

Conjunto de montagem para instalação em torno do poste 

O Conjunto de montagem com suporte de interface (Figura 42 e Figura 43) é aplicável à instalação 
Rec15/25 em torno do poste único de madeira ou betão de 150...350 mm de diâmetro. 

 

Figura 42 

Conjunto de montagem com perfis em U fixados em 
ranhuras de suporte de interface 

 

Figura 43 

Conjunto de montagem com perfis em U fixos no suporte 
de interface com parafusos 

O conjunto de montagem inclui suporte de interface, quatro perfis em U por imersão a quente e varetas 
roscadas, um conjunto de arruelas, arruelas de pressão e porcas. Os perfis em U podem ser ligados ao 
suporte de interface através das ranhuras (Figura 42) ou com dois parafusos (Figura 43). 

As seguintes opções da implementação do Conjunto de montagem: 

 Suporte de interface com orifícios de 18 mm, perfis em U de 500 mm, M16 varetas roscadas; 

 Suporte de interface com orifícios de 22 mm, perfis em U de 700 mm, M20 varetas roscadas; 
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 Suporte de interface com orifícios de 18 mm, perfis em U de 500 mm, M16 varetas roscadas, parafusos 
M16; 

 Suporte de interface com orifícios de 22 mm, perfis em U de 700 mm, M20 varetas roscadas, parafusos 
M20. 

Para mais detalhes sobre as dimensões do conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. Dimensões”. 

Conjunto de montagem da subestação 

O Conjunto de montagem da subestação (Figura 44) é aplicável à instalação Rec15/25 no compartimento 
externo da subestação. Pode ser instalado no compartimento da subestação recém-montado ou como um 
retrofit da maioria dos disjuntores conhecidos para aplicações de subestação. 

 

Figura 44 

Conjunto de montagem da subestação 

O Conjunto de montagem inclui peças de aço por imersão a quente, conjunto de parafusos, arruelas, 
anilhas de mola e porcas. O Conjunto não requer soldagem durante a montagem. A altura ajustável fornece 
a seguinte variedade de distâncias entre o solo e a parte superior dos terminais de ligação OSM: 

 OSM15: 2610–3568 mm; 

 OSM25: 2696–3654 mm. 

O Conjunto de montagem é aplicável a dois tipos de pinouts de instalação do compartimento de 
subestação: 

 729…909 x 862…900 mm; 

 558…609 x 1056...1219 mm. 

Para mais detalhes sobre as dimensões do Conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. Dimensões”. 
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 Conjunto de montagem RC 7.1.2

A Tavrida Electric pode fornecer religadores com Conjunto de montagem de poste RC e Conjunto de 
montagem de subestação. 

Conjunto de montagem para instalação em torno do poste 

O Conjunto de montagem (Figura 45) é aplicável à instalação do cubículo de controlo do religador em torno 
do poste único de madeira ou betão com um diâmetro máximo de 860 mm. 

 

Figura 45 

Conjunto de montagem RC 

O Conjunto de montagem inclui quatro perfis em U por imersão a quente e varetas roscadas, dois parafusos 
e um conjunto de anilhas, arruelas de pressão e porcas. 

As seguintes opções da implementação do Conjunto de montagem estão disponíveis: 

 Perfis em U de 500 mm, 450 mm M16 varetas roscadas; 

 Perfis em U de 800 mm, 1000 mm M16 varetas roscadas. 

Para mais detalhes sobre as dimensões do Conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. Dimensões”. 

Conjunto de montagem para instalação através de poste 

O Conjunto de montagem (Figura 46) é aplicável à instalação de cubículos de controlo do religador através 
de um único poste de madeira ou de betão com um diâmetro máximo de 300 mm. 

 

Figura 46 

Conjunto de montagem RC 

O Conjunto de montagem inclui duas varetas roscadas M20 e um conjunto de anilhas, arruelas de pressão 
e porcas. 
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Para mais detalhes sobre as dimensões do conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. Dimensões”. 

Conjunto de montagem da subestação 

O conjunto de montagem da subestação (Figura 47) é aplicável à instalação de cubículos de controlo do 
religador no compartimento exterior da subestação. O conjunto de montagem fixa-se à estrutura de 
montagem da subestação. 

  

Figura 47 

Conjunto de montagem da subestação 

O conjunto de montagem inclui o suporte CR para a estrutura de montagem da subestação, quatro 
parafusos e um conjunto de anilhas, arruelas de pressão e porcas. O suporte permite instalar cubículo de 
controlo na frente e lado da estrutura de montagem. 

Para mais detalhes sobre as dimensões do Conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. Dimensões”. 

 Conjunto de montagem de AT 7.1.3

Conjunto de montagem de poste de transformador de tensão 

Está disponível o suporte universal para a alimentação auxiliar VT e os acessórios de montagem (Figura 48 
- Figura 50). O conjunto de montagem é aplicável para a instalação VT em torno ou através do único poste 
de madeira ou betão. 
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Figura 48 

Suporte VT  

 

Figura 49 

Suporte de VT com acessórios de montagem para 
instalação em torno do poste 

 

Figura 50 

Suporte de VT com acessórios de monstagem para 
instalação através do poste 

O Conjunto de montagem para instalação em torno do poste inclui suporte VT, dois perfis U por imersão a 
quente e varetas roscadas, conjunto de anilhas, arruelas de pressão e porcas (Figura 50). O Conjunto de 
montagem para instalação através do poste inclui suporte de VT, suporte de base com duas threaded rods, 
perfil em U por imersão a quente, dois parafusos, conjunto de anilhas, arruelas de pressão e porcas (Figura 
50). 

As seguintes opções do conjunto de montagem de VT estão disponíveis: 

 Um suporte de VT; 

 Um suporte de VT, dois perfis em U de 500 mm, M16 varetas roscadas; 

 Um suporte de VT, dois perfis em U de 700 mm, M20 varetas roscadas; 

 Um suporte de VT, um perfil em U de 700 mm, suporte de base; 

 Um suporte de VT, um perfil em U de 700 mm, suporte de base, M20 varetas roscadas; 

 Dois suportes de VT, dois perfis em U de 500 mm, M16 varetas roscadas; 

 Dois suportes de VT, dois perfis em U de 700 mm, M20 varetas roscadas; 

 Dois suportes de VT, quatro perfis em U de 500 mm, M16 varetas roscadas; 

 Dois suportes de VT, dois perfis em U de 700 mm, M20 varetas roscadas; 

 Dois suportes de VT, suporte de base 700 mm, suporte de base; 

 Dois suportes de VT, dois perfis em U de 700 mm, suporte de base, M20 varetas roscadas. 

A opção depende do número de VT (um ou dois) e do tipo de conjunto de montagem OSM (através ou em 
torno do poste). 

Para mais detalhes sobre as dimensões do Conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. Dimensões”. 
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Conjunto de montagem da subestação do transformador de voltagem 

O suporte para alimentação auxiliar VT (Figura 51 e Figura 52) está disponível para instalação de VT no 
compartimento de subestação externo. O conjunto de montagem fixa-se à estrutura de montagem da 
subestação. 

 

 

Figura 51 

Suporte para resina moldada VT 

 

Figura 52 

Suporte para transformador de potência de óleo 

O Conjunto de montagem inclui suporte de VT para a estrutura de montagem da subestação, conjunto de 
parafusos, anilhas, arruelas de pressão e porcas. 

Estão disponíveis as seguintes opções do Conjunto de montagem da subestação VT: 

 Detentor de resina vazada VT; 

 Suporte para transformador de potência de óleo. 

Para mais detalhes sobre as dimensões do conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. Dimensões”. 
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Conjunto de montagem da subestação de transformador de corrente 

O suporte para medição auxiliar CT (Figura 53) está disponível para instalação de TC no compartimento 
exterior da subestação. O conjunto de montagem fixa-se à estrutura de montagem da subestação.  

 

Figura 53 

Suporte de resina fundida TC 

O conjunto de montagem inclui suporte de TC para a estrutura de montagem da subestação, conjunto de 
parafusos, arruelas, anilhas de mola e porcas. 

Para mais detalhes sobre as dimensões do Conjunto de montagem, consulte o “Apêndice 3. Dimensões”. 

7.2 Conexões de linha primária 

 Extensões da bucha 7.2.1

As extensões da bucha OSM (Figura 54 e Figura 55) têm terminações cilíndricas com superfícies de 
conexão de cabo usinadas. Essa superfície fornece uma área de contato confiável para conexão do 
condutor ou cabo. Todas as partes são feitas com cobre com revestimento Sn-Bi (estanho-bismuto) e 
permitem ambas, conexão de condutor de cobre e alumínio. Os conectores terminais são usados para fixar 
os cabos. 

 

Figura 54 

Extensões de bucha OSM15 

 

Figura 55 

Extensões de bucha OSM25 
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 Opções de conexão de condutor 7.2.2

Conectores de parafuso em U 

Os conectores de parafuso em U (Figura 56) fornecem uma conexão confiável de condutores de cabo com 
transversal de 35 a 240 mm2. Cada pacote OSM inclui um conjunto de 12 conectores por padrão.Os 
conectores de parafuso em U e fechos são feitos em aço inoxidável. A placa de fixação é feita de latão re- 
vestido de Si-Bn. 

 

Figura 56 

 

Figura 57 

O torque de aperto das porcas do conector é de 20 ±1 Nm. 

As tampas protetoras podem ser usadas para proteger as conexões contra o ambiente (Figura 58 e Figura 
59). Se o diâmetro do cabo for maior do que 10 mm, a terminação em cone de cada tampa deve ser cortada 
para o diâmetro correspondente para encaixar o cabo de maneira justa (Figura 60). 

 

Figura 58 

 

Figura 59 

 

Figura 60 
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Conectores NEMA2 

Os conectores NEMA de dois orifícios (Figura 61) podem ser fornecidos alternativamente para executar 
uma conexão fiável à linha de energia de qualquer tipo de condutores tratados de maneira correspondente. 

Os terminais NEMA são pré-instalados e apertados nas buchas OSM durante a montagem. A ligação da 
linha de alimentação pode ser feita utilizando os parafusos e porcas M12 (não fornecidos). Recomenda-se a 
utilização de fixadores HDG ou de aço inoxidável M12 e de cabos revestidos de estanho para a ligação à 
linha elétrica a fim de evitar a corrosão. 

 

Figura 61 

Conector NEMA de dois orifícios 

O binário de aperto para a conexão da linha de alimentação depende do material de montagem M12 
utilizado, mas não inferior a 40 Nm. 

Os descarregadores de sobretensão e a ligação auxiliar dos terminais VT HV, como alternativa, podem ser 
feitos diretamente aos terminais NEMA. 

As coberturas protetoras NEMA especiais de dois orifícios podem ser usadas para proteger as conexões de 
linha contra aves ou fatores ambientais agressivos. 

 

Figura 62 

Protetor NEMA2proteção contra aves 

Todos os parâmetros técnicos são cumpridos sem as tampas de proteção instaladas. 

As tampas de proteção e os terminais NEMA permitem a conexão multidirecional primária entre fios e 
terminais. 
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Conectores NEMA4 

Os conectores NEMA de quatro orifícios (Figura 63) podem ser fornecidos alternativamente para executar 
uma conexão fiável à linha de energia de qualquer tipo de condutores tratados de maneira correspondente. 

Os terminais NEMA são pré-instalados e apertados nas buchas OSM durante a montagem. A conexão da 
linha de energia pode ser feita usando os parafusos e porcas M12 (não fornecidos). Recomenda-se o uso 
de fixadores M12 de aço inoxidável ou HDG e terminais de cabos revestidos de estanho para a conexão da 
linha de energia para evitar a corrosão. 

 

Figura 63 

Conector NEMA de quarto orifícios 

O binário de aperto para a ligação da linha de alimentação depende do material de montagem M12 
utilizado, mas não inferior a 40 Nm. 

Os descarregadores de sobretensão e a conexão dos terminais auxiliares VT HV, como alternativa, podem 
ser feitos diretamente aos terminais NEMA. 

As tampas protetoras especiais NEMA de quatro orifícios podem ser usadas para proteger as ligações da 
linha contra as aves ou fatores ambientais agressivos (Figura 64). 

 

Figura 64 

Conector NEMA4 com proteção contra aves 

Todos os parâmetros técnicos são cumpridos sem as tampas de proteção instaladas. 

As tampas de proteção e os terminais NEMA permitem a ligação multidirecional primária entre fios e 
terminais. 

Conectores Burndy® NEMA2 

Os conectores Burndy® de dois orifícios (Figura 65) fornecem uma ligação fiável à linha de alimentação de 
qualquer tipo de condutores de forma correspondente. Os conectores são feitos de latão revestido com Sn-
Bi. 
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Figura 65 

Conector Burndy NEMA com dois orifícios 

7.3 Equipamento de telecomunicação 
O espaço disponível em RC5_4 para a montagem do modem externo na bandeja de montagem é de 300w x 
175d x 60h mm. O RC5_4 fornece uma tensão de fonte de energia auxiliar de 5...15VDC. Duas portas 
RS232 são fornecidas na parte traseira do controle do religador: 

 porta „5“ (TDI) para conexão de modem GPR se comunicando com o TELARM remoto e para conexão local 
RS-232 com TELARM. 

 porta „6“ (TCI) para conexão do RTU se comunicando com SCADA. 

O modem deve ser montado usando a bandeja especial através dos orifícios de montagem. 

7.4 Fonte auxiliar 

Conexão dos cabos da fonte de alimentação 

A alimentação auxiliar do RC5 é conectada aos terminais instalados na frente do módulo do filtro da fonte 
de alimentação (PSFM), instalado dentro do controle. Os terminais da PSFM são mostrados na Figura 57. 
Os termi- nais de conexão adicionais são instalados para simplificar o procedimento de conexão da fonte de 
alimentação auxiliar. Os terminais de conexão permitem a conexão de fios de alimentação auxiliar com 
seção transversal de até 16mm2. Permindo a conexão da tensão auxiliar na faixa de 85 a 265 V CA ou 110 
a 220 V CC. Os disjunto- res de proteção padrão AC devem ser substituídos pelo tipo CC corretamente 
classificado no caso de utilização da fonte de alimentação auxiliar CC. 

 

Figura 66 

Conexão adicional para alimentação auxiliar 
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Três conectores de baioneta estão disponíveis para uma conexão segura e confiável de alimentação auxiliar 
de cubículo de controlo. Os conectores de baioneta fornecem a conexão segura de energia segura e a 
desconexão de RC e garantem a abertura visível durante as operações de serviço com componentes 
internos RC no local. Os conectores são estáveis aos raios UV, atmosféricos e à prova de água com grau 
IP67. O cabo de alimentação e a placa inferior RC com conector de baioneta estão apresentados na Figura 
67 e Figura 68. 

 

Figura 67 

Conector de baioneta de três pinos 

 

 

Figura 68 

Conexão de fonte de alimentação auxiliar com conectores de baioneta 
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8.1 Apêndice 1. Testes de Tipo 

Ensaios de Tipo do Rec15_Al1_5 

Padrão Capítulo Nome do Teste 
Nome do Centro de 

Teste 
Relatório de Teste 

IEEE C37.60-2012 6.2.2 
Teste de tensão de resistência de frequência-

elétrica (úmido) 
KEMA 1487-15 

IEEE C37.60-2012 6.2.6.1 
Teste de tensão de resistência de frequência-

elétrica (seco) 
KEMA 1487-15 

IEEE C37.60-2012 6.2.6.2 
Teste de tensão de resistência de impulso de 

iluminação 
KEMA 1487-15 

IEEE C37.60-2005 6.3.2.1 Testes de comutação de carga PowerTech PowerTech_18930-26 

IEEE C37.60-2012 6.4 Medição da resistência do circuito principal KEMA 1488-15 

IEEE C37.60-2012 6.5 Testes de aumento de temperatura KEMA 1488-15 

IEEE C37.60-2012 6.6 
teste de tempo mínimo de corrente suportável 

e pico de corrente suportável 
KEMA 2268-15 

IEEE C37.60-2003 6.7 Teste de tensão de resistencia DC PowerTech PowerTech_18490-27 

IEEE C37.74-2003 6.3.2.3 
Transformador magnetizando testes de 

comutação de corrente 
PowerTech PowerTech_18930-26 

IEEE C37.60-2012 6.106 Testes de descarga parcial KEMA 1487-15 

IEEE C37.60-2012 6.101 
Testes de corrente de carregamento de linha e 

de carregamento de cabo 
KEMA 2422-15 

IEEE C37.60-2012 6.102 Fazer testes de corrente KEMA 2268-15 

IEEE C37.60-2012 6.103 
Teste de interrupção simétrico nominal (função 

de operação padrão) 
KEMA 2268-15 

IEEE C37.60-2012 6.104 Testes de corrente crítica KEMA 2268-15 

IEEE C37.60-2012 6.105 Testes de corrente de desligamento mínimo KEMA 1474-15 

IEEE C37.60-2003 6.107 Testes de corrente de aumento PowerTech PowerTech_18490-27 

IEEE C37.60-2012 6.108 Testes de tempo-corrente KEMA 1474-15 

IEEE C37.60-2012 6.109 Testes de função mecânica KEMA 2424-15 

IEEE C37.60-2003 6.111 
Teste de capacidade de resistência a impulso 

nos elementos do controle eletrônico 
PowerTech PowerTech_18490-27 

IEEE C37.60-2012 6.111.2 
Testes de impulso transitórios rápidos e oscila- 

tórios 
KEMA 1475-15 

IEC 60068-2-1 - Teste a frio - operacional KEMA 1469-15 

IEC 60068-2-2 - Teste de calor seco - operacional KEMA 1469-15 

IEC 60068-2-5 - 
Radiação solar simulada ao nível do solo e 

orientação para testes de radiação solar 
KEMA 1470-15 

IEC 60068-2-30 - 
Temperatura cíclica com teste de umidade - 

operacional 
KEMA 1469-15 

IEC 60664 
IEC 60255-5 

- 
Ensaio de tensão de resistência ao impulso de 

raios nos circuitos auxiliares e de controlo 
KEMA 1475-15 

IEC 62271-1 6.10.6 
Teste de tensão suportável em freqüência de 
potência em circuitos auxiliares de controle 

KEMA 1475-15 

Ensaios de tipo nos componentes do religador 

Padrão Capítulo Nome do Teste Nome do Centro de Teste Relatório de Teste Padrão 

IEEE C37.60-2012 6.7 OSM15_Al Verificação da proteção KEMA 1489-15 

IEEE C37.60-2012 6.7 RecUnit_RC5 Verificação da proteção KEMA 1104-16 

IEEE C37.60-2012 6.11 VI_25 Teste de raio-x para interruptores à 
vácuo 

KEMA 1493-15 

Ensaios de Tipo do Rec25_Al1_5 

Padrão Capítulo Nome do Teste 
Nome do Centro de 

Teste 
Relatório de Teste 

IEEE C37.60-2012 6.2.2 
Teste de tensão de resistência de frequência-

elétrica (úmido) 
KEMA 1490-15 

IEEE C37.60-2012 6.2.6.1 
Teste de tensão de resistência de frequência-

elétrica (seco) 
KEMA 1490-15 

IEEE C37.60-2012 6.2.6.2 
Teste de tensão de resistência de impulso 

deiluminação 
KEMA 1490-15 

IEEE C37.60-2005 6.3.2.1 Testes de comutação de carga CESI 
CESI_A8028049 
CESI_A9007127 

IEEE C37.60-2012 6.106 Teste de descarte parcial KEMA 1490-15 
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Padrão Capítulo Nome do Teste 
Nome do Centro de 

Teste 
Relatório de Teste 

IEEE C37.60-2012 6.4 Medição da resistência do circuito principal KEMA 1491-15 

IEEE C37.60-2012 6.5 Testes de aumento de temperatura KEMA 1491-15 

IEEE C37.60-2012 6.6 
teste de tempo mínimo de corrente suportável 

e pico de corrente suportável 
KEMA 2269-15 

IEEE C37.60-2003 6.10.6 
Teste de tensão de resistência de impulso de 

frequência- elétrica em circuitos auxiliares e de 
Controle 

CESI CESI_A8034569 

IEEE C37.60-2012 6.101 
Testes de corrente de carregamento de linha e 

de carregamento de cabo 
KEMA 2423-15 

IEEE C37.60-2012 6.102 Fazer testes de corrente KEMA 2269-15 

IEEE C37.60-2012 6.103 
Testes de corrente de interrupção simétricos 

nominais 
KEMA 2269-15 

IEEE C37.60-2012 6.104 Testes de corrente crítica KEMA 2269-15 

IEEE C37.60-2012 6.105 Testes de corrente de desligamento mínimo KEMA 1471-15 

IEEE C37.60-2003 6.108 Testes de tempo-corrente KEMA 
KEMA Final TDT 1510-

10 V1 

IEEE C37.60-2012 6.109 Testes de função mecânica KEMA 2425-15 

IEEE C37.60-2012 6.111.3 Teste de operação para pára-raios KEMA 1492-15 

IEC 60664 
IEC 60255-5 

- 
Ensaio de tensão de resistência ao impulso de 

raios nos circuitos auxiliares e de controle 
CESI CESI_A8034569 

IEC 60068-2-1 - Teste a frio - operacional KEMA 1472-15 

IEC 60068-2-2 - Teste de calor seco - operacional KEMA 1472-15 

IEC 60068-2-5 - 
Radiação solar simulada ao nível do solo e 

orientação para testes de radiação solar 
KEMA 1473-15 

IEC 60068-2-30 - 
Temperatura cíclica com teste de umidade - 

operacional 
KEMA 1472-15 

IEC 60529 - Ensaio de protecção do invólucro 
KEMA 

KEMA Final TIC 1471-
12 V1 

TEL TestLab EDRTL_216-2013E 

IEC 60870-5-104 Ed.2 - Teste do protocolo de comunicação KEMA 
KEMA Final TIC 1471-

12 V1 
KEMA 12-01304 

EDP_07-0969 rev 1F - Teste da bateria KEMA 
KEMA Final TIC 1471-

12 V1 

ESKOM specification - Ensaio de poluição (KIPTS) KIPTS KIPTS 31-07-2010 

IEC 60255-22-2 - Descarga eletrostática KEMA 
KEMA Final TDT 2138-

10 

IEC 60255-22-3 - 
Interferencia por radiação do campo 

magnetico 
KEMA 

KEMA Final TDT 2138-
10 

IEC 622271-214 6.2.7 Classificação do arco interno (IAC) 
R&D CENTER at 

FGC UES 
48–2018 
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8.2 Apêndice 2. Peças sobressalentes e acessórios 

As peças sobressalentes e os acessórios podem ser fornecidos separadamente em caso de extravio ou 
dano. Entre em contato com seu representante de vendas local para escolher a opção adequada. 

Nome da peça Descrição 
Tipo de 

embalagem 
Dimensões, mm Massa, kg 

OSM15_Al_1 Módulo de comutação exterior Caixa de papelão 810x810x890 82 

OSM25_Al_1 Módulo de comutação exterior Caixa de papelão 810x810x890 86 

RecUnit_Umbilical_4 Cabo de controlo Caixa de papelão 550x400x200 up to 19 

RecUnit_RC5_4M 

Cubículo de controlo de religador 

Caixa de papelão 935x580x445 45 

RecKit_Connector_6(SP) 

Conectores para condutores externos e 
terminais OSM Caixa de papelão 194x127x75 2.2 

RecKit_Ins_1(SP) 

Isoladores de borracha para conectores 
de fios externos da OSM Caixa de papelão 255x185x100 0.5 

RecKit_Connector_5(NEMA2-SP) 

Conectores de dois orifícios para 
ligação de cabos de NEMA ao terminal 

OSM 
Caixa de papelão 255x185x100 2.7 

RecKit_Ins_3(NEMA2_SP) 

Isoladores de borracha para ligações 
de terminais NEMA e OSM com dois 

orifícios 
Caixa de papelão 255x185x100 0.6 

RecKit_Connector_5(NEMA4-SP) 

Conectores de quatro orifícios para 
ligação de cabos NEMA ao terminal 

OSM 
Caixa de papelão 255x185x100 3.1 

RecKit_Ins_3(NEMA4_SP) 

Isoladores de borracha para ligações 
terminais NEMA e OSM com quatro 

orifícios 
Caixa de papelão 407x259x136 2.2 

CM_RCM_1M 
Módulo de controlo adequado para o 
cubículo de controlo de religador CR5 

Caixa de papelão 400x330x210 10 

EA_IntBoard_IOM-04 
Módulo de entrada/saída 24/60 VDC 

adequado para o cubículo de controlo 
do religador CR5 

Caixa de papelão 316x196x56 0.5 

EA_IntBoard_IOM-03 
Módulo de entrada/saída 100/220 VDC 
adequado para o cubículo de controlo 

de religador CR5 
Caixa de papelão 316x196x56 0.5 

EA_Filter_PSFM-2 
Módulo do filtro da fonte de alimentação 
adequado para o cubículo de controlo 

do religador CR5_4 
Caixa de papelão 202x180x87 1.5 

EA_MMI_CPM-1(EN) 
Painel de controlo em inglês adequado 
para o cubículo de controlo do religador 

CR5 
Caixa de papelão 300x250x35 2 

EA_MMI_CPM-1(PT) 
Painel de controlo em português 

adequado para o cubículo de controlo 
do religador RC5 

Caixa de papelão 300x250x35 2 

Rechargeable Battery 
Bateria para fonte de alimentação 

ininterrupta do religador 
Caixa de papelão – – 

RecParamKit_EthernetKit_E.W 
Conjunto para organizar a Ethernet no 

RC5 (adaptador USB-Ethernet) 
Embalagem – 0.1

1
 

RecParamKit_LWAKit_LWA.BT 
Conjunto para organizar o acesso sem 

fios com o RC5 (Bluetooth) 
Embalagem – 0.1

17 

  

                                                
1
 Gross weight 
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8.3 Apêndice 3. Dimensões 

Dimensões do OSM15 

 

Figura 69 

OSM15_Al_1(5) dimensões com conectores aerial 

 

Figura 70 

OSM15_Al_1(5) dimensões com conectores NEMA 

Tabela 88 – Dimensões do OSM15_AI_1(5) e OSM25_AI_1(5) 

Tensão nominal, kV 
Dimensões, mm 

Massa, kg 
Distância de dispersão Distância mínima da mola tensa 

15.5 500 204 68 

27 860 204 72 
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Dimensões do OSM25 

 

Figura 71 

OSM25_Al_1(5) dimensões com conectores aerial 

 

Figura 72 

OSM25_Al_1(5) dimensões com conectores NEMA 

Dimensões e pesos do conector do terminal 
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Figura 73 

Conector do terminal do parafuso em U 
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Figura 74 

Capa protetora para o conector do parafuso em U 
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Figura 75 

Desenho do conector NEMA dois furos  
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Figura 76 

Capa protetora para o conector NEMA 
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Figura 77 

Dimensões do conector NEMA de quarto orifícios 
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Figura 78 

As dimensões de protetor contra aves para o conector NEMA de quatro orifícios 
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Figura 79 

Dimensões do conetor Burndy® NEMA 
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Dimensões do RC5_4 

 

Figura 80 

Dimensões RC5_4 
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Dimensões do Cabo Umbilical 

 

Figura 81 

Dimensões do cabo de controlo 

Tabela 89 – Características do cabo de controlo 

Número da peça L, m Massa, kg 

Umbilical_4(5) 5 5 

Umbilical_4(7) 7 6.5 

Umbilical_4(12) 12 11.2 

Umbilical_4(20) 20 18.6 
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Dimensões do kit de montagem 

 

Figura 82 

Dimensões do conjunto de montagem padrão para instalação frontal 
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Figura 83 

Dimensões do conjunto de montagem padrão para instalação lateral 
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Figura 84 

Dimensões do suporte de interface 
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Figura 85 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM com interface do poste M16 (instalação frontal) 
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Figura 86 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM com interface de poste M16 (instalação lateral) 
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Figura 87 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM com interface de poste M20 (instalação frontal)  
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Figura 88 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM com interface de poste M20 (instalação lateral)  
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Figura 89 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM para instalação através do poste (instalação frontal)  
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Figura 90 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM em torno da instalação do poste (instalação lateral)  
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Figura 91 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM em torno da instalação do poste (instalação frontal:  
Suporte de interface M16, perfis em U de 500 mm, varetas roscadas M16   
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Figura 92 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM em torno da instalação do poste (instalação lateral: 
Suporte de interface M16, perfis em U de 500 mm, varetas roscadas M16 
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Figura 93 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM em torno da instalação do poste (instalação frontal: 
Suporte de interface M20, perfis em U de 700 mm, varetas roscadas M20 
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Figura 94 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM em torno da instalação do poste (instalação lateral: 
Suporte de interface M20, perfis em U de 700 mm, varetas roscadas M20  
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Figura 95 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM em torno da instalação do poste (instalação frontal: 
Suporte de interface M16, perfis em U de 500 mm, varetas roscadas M16, parafusos M16  
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Figura 96 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM em torno da instalação do poste (instalação lateral: 
Suporte de interface M16, perfis em U de 500 mm, varetas roscadas M20, parafusos M20 
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Figura 97 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM em torno da instalação do poste (instalação frontal: 
Suporte de interface M20, perfis em U de 700 mm, varetas roscadas M20, parafusos M20  
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Figura 98 

Dimensões do conjunto de montagem de OSM em torno da instalação do poste (instalação lateral: 
Suporte de interface M20, perfis em U de 700 mm, varetas roscadas M20, parafusos M20 



 

  113 

 

 

Figura 99 

Dimensões do conjunto de montagem da subestação OSM 
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Figura 100 

Dimensões do conjunto de montagem da subestação OSM 
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Figura 101 

Dimensões do conjunto de montagem RC em torno da instalação do poste: 
Perfis em U de 500 mm, 450 mm, varetas roscadas M16 
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Figura 102 

Dimensões do conjunto de montagem RC em torno da instalação do poste: 
Perfis em U 800 mm, 1000 mm, varetas roscadas M16 
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Figura 103 

Dimensões do kit de montagem RC para a instalação do poste 
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Figura 104 

Dimensões do conjunto de montagem da subestação RC 
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Figura 105 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT: 
Um suporte VT  
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Figura 106 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT: 
Um suporte VT, dois perfis em U de 500 mm, varetas roscadas M16 

 

 

Figura 107 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT: 
Um suporte VT, dois perfis em U de 700 mm, varetas roscadas M20 
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Figura 108 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT: 
Um suporte VT, um perfil em U de 700 mm, suporte de base 

 

Figura 109 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT: 
Um suporte VT, um perfil em U de 700 mm, varetas roscadas M20  
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Figura 110 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT 
Dois suportes VT, quatro perfis em U de 500 mm, varetas roscadas M16 

 

Figura 111 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT: 
Dois suportes VT, quatro perfis em U de 700 mm, varetas roscadas M20 
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Figura 112 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT: 
Dois suportes VT, quatro perfis em U de 500 mm, varetas roscadas M16 

 

Figura 113 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT: 
Dois suportes VT, quatro perfis em U de 700 mm, varetas roscadas M20 
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Figura 114 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT: 
Dois suportes VT, dois perfis em U de 700 mm, suporte de base 

 

 

Figura 115 

Dimensões do conjunto de montagem do poste VT: 
Dois suportes VT, dois perfis em U de 700 mm, suporte de base, varetas roscadas M20  
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Figura 116 

Dimensões do conjunto de montagem da subestação VT: 
Suporte de molde de resina VT 
 

 

Figura 117 

Dimensões de subestação VT do conjunto de montagem: 
Suporte para transformador de potência de óleo 
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Figura 118 

Dimensões do conjunto de montagem da subestação CT  
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Dimensões do pacote 

 

Figura 119 

Dimensões do pacote do religador 

 

Figura 120 

Colocação dos componentes do religador em uma caixa 
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Figura 121 

Dimensões do pacote de religadores da subestação 

 

 

Figura 122 

Colocação de componentes do religador da subestação numa caixa  
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8.4 Lista de Alterações 
 
Versão do documento Data da alteração Intuito da mudança Motivo da mudança 

1.0 14.01.2019 Versão inicial de documento Introdução do religador paramétrico 

2.0 29.03.2019 

 Localização em espanhol adicionada 

 Descrição da faixa LED adicionada 

 Descrição do conector de baioneta de 
suprimento auxiliar adicionado 

 Kit de montagem RC para instalação 
através do pólo adicionado 

Introdução de várias opções e melhoria de 
descrição 

3.0 26.11.2019 

 Modo de bloqueio HL adicionado às 
proteções OC e EF 

 Modo de bloqueio VRC adicionado à 
proteção LS 

 Várias medidas e proteções na faixa de 
valores e alterações nas configurações 
padrão 

 Módulo Wi-Fi adicionado 

 Módulo Ethernet óptico adicionado 

 Personalização do botão ABR 
adicionada 

Introdução de opções e melhoria de 
descrição 
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