VACUTAP® VVS®
COMUTADOR DE DERIVAÇÃO
EM CARGA COMPACTO
PARA APLICAÇÕES DE REDE.
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VACUTAP® VVS® – DESENVOLVIDO
PARA APLICAÇÕES DE REDE.
O comutador de vácuo VACUTAP® VVS® foi desenvolvido e otimizado para
a utilização em transformadores com uma potência de 60 até 70 MVA
para redes de 110 kV*. O design compacto combina uma chave de carga e
um seletor em uma única unidade funcional.

O VACUTAP® VVS® baseia-se no comprovado VACUTAP® VV® e consiste em uma chave de carga e um
seletor no compartimento de óleo. A estrutura compacta possibilita uma disposição espacial otimizada
do transformador e das respectivas células.

Isento de manutenção para praticamente
todas as aplicações de rede
A tecnologia de vácuo, já comprovada no VACUTAP® VV®, oferece máxima confiabilidade. Graças a
um intervalo de manutenção de 300.000 comutações, o comutador de derivação em carga é isento
de manutenção em praticamente todas as aplicações
de rede, garantindo a máxima disponibilidade dos
transformadores. Esses intervalos de manutenção

longos são possíveis através de características,
como as ampolas de vácuo, desenvolvidas conforme
as nossas exigências elevadas e comprovadas em
vários anos de utilização. Nenhum outro fabricante
de comutadores de derivação em carga tem tantos
comutadores a vácuo em operação como a Maschinenfabrik Reinhausen.

Vantagens da tecnologia de vácuo
I Intervalos de manutenção significativamente maio-

res em relação ao comutador em óleo convencional
I Sem arco elétrico de desconexão no óleo do co-

mutador de derivação
I Dispensa equipamento de filtragem de óleo

* Os níveis de tensão podem variar conforme o país
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MUITO COMPACTO.
ABSOLUTAMENTE CONFIÁVEL.
Os comutadores de derivação em carga da família VACUTAP® reúnem
décadas de experiência na tecnologia de comutador a vácuo com o seu
avanço sempre constante. O resultado: comutadores de derivação em
carga com máxima confiabilidade e disponibilidade.

Flange para instalação em tanque tipo
bell de série para facilitar a montagem

A potência de comutação aprimorada do
pré-seletor torna as medidas de conexão a
potencial geralmente supérﬂuas

Pré-seletor integrado
I Medidas otimizadas
I Sem inﬂuência nos valores de análise de gás em

óleo do transformador

Economia de espaço no tanque do
transformador graças às medidas
compactas para aplicações de rede
padrão
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VACUTAP® VVS®
DADOS TÉCNICOS.

Comprimento de montagem VVS® III 400 Y

VVS®

VVS® III 400 Y

Número de fases

3

370

Corrente transitória nominal máxima Ir (A)

Pré-seletor

Corrente nominal de curta duração (kA)
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Duração nominal de curto-circuito (s)

3

Corrente de pico nominal (kA)

120
76

1.300

Potência de taps PStN (kVA)

400

Frequência de operação (Hz)

50 até 60

Posições de serviço

com pré-seletor: máx. 19

Acionamento motorizado

TAPMOTION® ED, ETOS® ED

76

222

76

207

400

Tensão de taps nominal máxima Uir (V)

204

1.345
Medidas em mm

VVS® III 400 D

Nível nominal de isolamento

VVS® III 400

A mais alta tensão para componentes Um (kV)

40 ou 76

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

200 ou 350

Tensão alternada suportável nominal
(kV, 50 Hz, 1 min.)

70 ou 140
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Comprimento de montagem VVS® III 400 D

Diagrama de potência de taps do VACUTAP® VVS® III 400
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ALTA QUALIDADE. BAIXOS CUSTOS
DE CICLO DE VIDA ÚTIL.
Para uma operação confiável e econômica.

Isento de manutenção e durável
I Intervalo de manutenção de 300.000 comutações sem componente de tempo
I Isento de manutenção para praticamente todas as aplicações de rede

Segurança máxima de operação
I No nosso centro de testes único no mundo, testamos os nossos comutadores

de derivação em carga além de todos os limites técnicos
I Nenhum outro fabricante de comutadores de derivação no mundo tem tantos
comutadores a vácuo em operação como a MR

Baixos custos de ciclo de vida útil
I Este produto oferece a melhor relação custo-benefício
I Em quase todos os casos, isento de manutenção durante toda a vida útil do

transformador

Modelo compacto
I O design inovador é perfeitamente adequado para aplicações em que há

pouco espaço
I O pré-seletor integrado possibilita um design de transformador com economia

efetiva de material
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany
Phone: +49 941 4090-0
Fax:
+49 941 4090-7001
E-mail: info@reinhausen.com
www.reinhausen.com
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