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VACUTAP® VM® – CAPACIDADE
INIGUALÁVEL NA OPERAÇÃO EM
REDE E NA INDÚSTRIA.
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A tarefa: confiabilidade máxima com custos de manutenção mínimos.
A nossa solução: o comutador de derivação em carga VACUTAP® VM®.
Para todos os operadores que não querem fazer concessões.
Em todo o mundo, o tempo de funcionamento dos
transformadores aumenta constantemente. Hoje em
dia, 50 anos de funcionamento ou mais não são nenhuma raridade. Isso implica também, é claro, que os
comutadores de derivação devam funcionar durante
esses longos períodos sem apresentar falhas. O nosso
comutador de derivação em carga VACUTAP® VM® é
a resposta para esse desafio. Os nossos engenheiros
conseguiram combinar a lendária confiabilidade do
OILTAP® M comprovada nas mais de 80.000 unidades
fornecidas com as vantagens da tecnologia de vácuo.

Economia de custos de manutenção –
e sem arriscar nada
Nos novos projetos, além do nosso know-how da
consagrada tecnologia de óleo, estão também décadas de experiencia em campo com a tecnologia de
vácuo. O resultado é uma estrutura de componentes
comprovados combinados a materiais novos de alto
desempenho. O objeto principal dos nossos esforços
é a robustez – principalmente quando ocorrem
exigências mais intensas, como o funcionamento com
sobrecarga de transformadores. Exigimos dos nossos
engenheiros a máxima confiabilidade com a menor
necessidade possível de manutenção. A solução apresentada foi convincente: 300.000 comutações sem
nenhuma manutenção. A vida útil do corpo insertável
da chave de carga é de até mesmo 1,2 milhões de
comutações.

O VACUTAP® VM® tem capacidade inigualável.
Ele é usado principalmente em transformadores de
30-200 MVA e os níveis de tensão de 110-230 kV
que são típicos na rede de transmissão. No entanto,
o VACUTAP® VM® também é excelente para uso em
aplicações exigentes de fornos de arco voltaico, ou
na transmissão de corrente contínua de alta tensão,
eletrólise, retificadores e de transformadores defasadores. E o melhor disso tudo: quem até então utilizava a tecnologia de óleo pode passar a utilizar a nossa
tecnologia de vácuo comprovada do VACUTAP® VM®
sem complicações.

Plug & Play –
uma troca simples do óleo para o vácuo
A troca para a tecnologia de vácuo não poderia ser
mais fácil: o VACUTAP® VM® é adaptável e 100% compatível para conexão ao OILTAP® M. Em princípio isso
também se aplica a comutadores de derivação baseados em licenças mais antigas.
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VACUTAP® VM® – INIGUALÁVEL,
QUATRO VEZES MELHOR.
Décadas de experiencia com tecnologia a vácuo. O resultado: Um comutador de
derivação em carga que combina a mais alta segurança de operação e a máxima
facilidade de serviço.

Corpo insertável da chave de carga
VACUTAP® VM® adaptável
I		100% de compatibilidade de conexão ao OILTAP® M e MS
I		reequipamento também para comutadores baseados em

licença

VACUTAP® Arc Control System® 1)
I		Uma combinação perfeita das nossas ampolas de vácuo

desenvolvidas especialmente para o comutador de
derivação em carga (Advanced Interrupter Technogy)
com a nova e patenteada cinemática de acionamento
(Dual Energy Accumulator)
I		Garante a extinção confiável e otimizada do arco voltaico
I		Evita danos ao comutador de derivação e ao transformador

Interrupter Exchange Module
I		Para aplicações com números de comutações extremos

como, por exemplo, a transmissão de corrente contínua
de alta tensão ou fornos de arco voltaico
I		Unidade de suporte completa com ampolas de vácuo
pré-montadas
I		Troca simplificada depois de 600.000 comutações
I		Evita pausas na produção provocadas pela manutenção
I		Garante otimização do funcionamento e da segurança
1)
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Para todos os modelos VM®, exceto VMS®

Qualidade até nos mínimos detalhes –
testado por mais tempo e maior
durabilidade
A perseverança compensa. Por isso o VACUTAP® VM®
passou por testes mais longos e mais duros que qualquer comutador já desenvolvido por nós. Bem mais de
200 comutadores foram previamente testados para
garantir e segurança estatística de um funcionamento
isento de erros. Com isso, nossos engenheiros de teste
ultrapassaram intencionalmente com uma margem
muito larga os valores determinados nas diretrizes da
IEC. Assim, o VACUTAP® VM® tinha de superar em três
vezes em termos mecânicos o que as normas determinavam. Isso significou 1,5 milhões de comutações em
vez de 500.000! Ou, no teste de dimensionamento da
potência de comutação: 600.000 comutações em vez
de 50.000. Tudo isso serviu para apenas um propósito:
poder proporcionar aos nossos clientes a maior segurança possível do funcionamento isento de falhas.
Nossos interruptores a vácuo são produzidos exclusivamente para a MR
e otimizados para o uso em comutadores de derivação em carga. Não há
outro fabricante com tantas ampolas a vácuo em uso em todo o mundo.

VACUTAP® Step Protection System®
I		Componentes especiais protegem a chave de carga contra um

curto circuito de taps no caso de sobretensões na rede (por exemplo por causa da queda de um raio, operações de comutação, etc.)
I		Menor dispersão dos valores de reação
I		Coordenação de isolamento otimizada dentro da chave de carga
I		Evita a destruição do isolamento na chave de carga

Outras vantagens para aplicações em rede:
I A necessidade mínima de manutenção com maior durabilidade

ao mesmo tempo: um intervalo de manutenção de 300.000
comutações significa concretamente que o comutador de
derivação em carga não precisa de manutenção durante todo o
período de utilização do transformador
I Preparado a partir da fábrica para líquidos isolantes alternativos
selecionados1)
I Certificação ATEX (utilização em áreas sujeitas a explosões)1)
I Apropriado também para a operação em regiões sujeitas a
terremotos
1)

Projeto de transformadores simplificado –
preparados com perfeição pelo TAPMODELLER
Somos os únicos fornecedores de comutadores de derivação
em carga a oferecer aos fabricantes de transformadores um
serviço adicional gratuito: o TAPMODELLER. Com esse serviço,
disponibilizamos modelos tridimensionais dos nossos comutadores de derivação e comutador de derivação desenergizado.
Já durante o projeto você pode integrar a geometria CAD no
modelo tridimensional do transformador. Você não apenas
obtém um planejamento mais exato, mas também economiza
tempo e dinheiro. O conhecimento exato da geometria de CAD
permite também dimensionamentos otimizados do transformador, porque as distâncias de tensão já podem ser calculadas
durante o projeto. Com o TAPMODELLER oferecemos modelos
tridimensionais em escala da família de produtos DEETAP® DU
assim como dos comutadores de derivação em carga
VACUTAP® VR®, VM®, VV® e VT; OILTAP® V, M, MS e R. Naturalmente, dependendo do pedido, a transmissão completa
também está disponível em três dimensões.
Vantagens: Cálculo de custos, economia de tempo no
desenvolvimento, trabalhos posteriores reduzidos.

Para todos os modelos VM®, exceto VMS®
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VACUTAP® VM®
DADOS TÉCNICOS.

VM® II 352

VM® II 502

VM® II 652

VM® I 351

VM® I 501

VM® I 651

VM® I 802

VM® I 1002

VM® I 1203

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Corrente de passagem
nominal máxima Ir (em A)

350

500

650

350

500

650

350

500

650

800

Corrente de curta duração nominal
(em kA)

4,2

5

6,5

4,2

5

6,5

4,2

5

6,5

8

10

12

16,25

20

25

30

Duração de curto-circuito nominal
(em s)
Corrente de pico nominal (em kA)

10,5

12,5

16,25

10,5

12,5

16,25

10,5

3

3

400

650

15

4

6,5

37,5

10

16,25

1000 1200 1500

12,5

3300

1300

1155 1625 1625 1155 1625 1625 1155 1625 1625 2600 2600 3500 3500

Frequência nominal (em Hz)

520

máx. 141)

máx. 22

Posições de serviço
com selector
Acionamento motorizado

máx. 182)

máx. 35

máx. 271)

com seletor de curso múltiplo: máx 107

máx. 352)

ETOS® ED, ETOS® TD, TAPMOTION® ED

2) com seletor M

Nível de isolamento nominal3)
Tensão mais alta para
equipamentos Um (em kV)

72,5

123

170

245

300

Tensão máxima de impulso
(em kV, 1,2|50 µs)

350

550

750

1050

1050

Tensão nominal de corrente
alternada (em kV, 50 Hz, 1 min.)

140

230

325

460

460

3) Comutador com centro-estrela disponível até 245 kV;
VACUTAP® VMS® disponível até 170 kV
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845

50...60

sem selector

1) com seletor MS

1

3

Tensão de taps-nominal
máx. Uir (em V)
Potência de taps PStN (em kVA)

VMS® III 650Y

VM® III 650Y

3

VMS® III 400Y

VM® III 500Y

Número de fases e utilização

VM® I 1503

Designação

VM® III 350Y

Comutadores de derivação em carga

1000
®

2000

1500

500

0

0

200
400

400
600

2500

600
800

1320 kVA

800
1000

1000

2080 kVA

1200

VM® I 1503

VM® I 1203

VM® I 1002

VM® I 802

VM® III 650Y,
VM® II 652, VM® I 651

2600 kVA

1200

VM® I 1503

3500
200

VM® I 1203

0
VM® III 500Y,
VM® II 502, VM® I 501

1625 kVA

VM® I 1002

500
VMS® III 650Y

1500

VM® I 802

1000

VMS® III 400Y

2000

VM® III 350Y,
VM® II 352, VM® I 351

3000

VM® III 650Y,
VM® II 652, VM® I 651

Tensão de tap nominal Ui [V]
2500

VM® III 500Y, VM® II 502, VM® I 501

®

0

VM III 350Y, VM II 352, VM I 351

®

Tensão de tap nominal Ui [V]

Diagrama de potência de tap VM® rede

3500

3500 kVA

845 kVA

Corrente de passagem nominal Iu [A]
1400

1400

1600

Diagrama de potência de tap VM® forno de arco voltaico

3000

2800 kVA

1600

Corrente de passagem nominal Iu [A]
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NOSSA TECNOLOGIA DE VÁCUO –
TESTADA EM NOSSO CENTRO DE
ENSAIOS SEM IGUAL NO MUNDO.
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MAIS POTÊNCIA,
MAIS VALOR.
Para uma operação confiável e econômica.
Sem manutenção e durável
I Intervalo de manutenção de 300.000 comutações sem componentes

de tempo
I Vida útil do corpo insertável da chave de carga de 1,2 milhões de

comutações
I Necessidade mínima de manutenção e ao mesmo tempo durabilidade

maior

Segurança de operação máxima
I Extinção totalmente confiável do arco voltaico graças ao

VACUTAP® Arc Control System®1)
I Proteção máxima da chave de carga contra sobretensões na rede
graças ao VACUTAP® Step Protection System®
I Apropriado também para a operação em regiões sujeitas a terremotos
I Certificação ATEX (utilização em áreas sujeitas a explosões) previsto1)

Baixos custos de ciclo de vida
I Redução das quedas de produção provocadas pela manutenção graças

ao Interrupter Exchange Module
I Maior economia devido aos intervalos de manutenção prolongados

graças ao corpo insertável da chave de carga VACUTAP® VM® adaptável

Pronto para exigências futuras
Preparado a partir da fábrica para líquidos isolantes alternativos
selecionados1)

Montagem simples no transformador
A troca para a nossa tecnologia de vácuo comprovada não poderia ser
mais fácil: O VACUTAP® VM® é adaptável e 100% compatível para conexão
ao OILTAP® M. Isso significa que basta retirar a antiga chave de carga e
instalar a chave de carga VM® nova.

1)

Para todos os modelos VM®, exceto VMS®
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Phone: +49 941 4090-0
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www.reinhausen.com

Please note:
The data in our publications may differ from
the data of the devices delivered. We reserve
the right to make changes without notice.
IN2341657/06 PT – VACUTAP® VM® –
F0285105 – 08/18 – uw –
©Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2013

THE POWER BEHIND POWER.

