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Introdução
Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para a monitora-
ção durante o funcionamento, resolução de problemas e manutenção.

Além disso, são apresentadas instruções de segurança e informações ge-
rais sobre o produto.

As informações para montagem estão contidas no manual de montagem e
colocação em funcionamento.

O público alvo desta documentação técnica é exclusivamente o pessoal téc-
nico autorizado e treinado.

Validade
O documento válido é aquele que foi fornecido com o produto. Esta docu-
mentação técnica foi elaborada em conformidade com o pedido e é válida
para os seguintes produtos cujos números de séries se encontram nos do-
cumentos de fornecimento:
▪ Comutador de derivação desenergizado DEETAP® DU
▪ Eixo de transmissão

Fabricante
O fabricante do produto é:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Alemanha
Tel.: (+49) 941 4090-0
Fax: (+49) 941 4090-7001
E-mail: sales@reinhausen.com

Se desejar, você poderá receber mais informações sobre o produto e novas
edições desta documentação técnica através desse endereço.

Integridade
Esta documentação técnica é completa somente se estiver acompanhada
dos documentos complementares.

Os seguintes documentos são considerados documentos complementares:
▪ Instruções de desembalagem (incluídas no material fornecido)
▪ Folha suplementar (incluída no material fornecido)
▪ Relatório de teste de rotina (incluído no material fornecido)
▪ Esquemas de ligação (incluídos no material fornecido)
▪ Desenhos cotados (incluídos no material fornecido)

1
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▪ Dados técnicos – Parte geral (pode ser obtido sob consulta)
▪ Dados técnicos – Parte específica do produto (pode ser obtido sob con-

sulta)

Local de conservação
Mantenha esta documentação técnica, assim como outros documentos
complementares sempre em local acessível e sempre disponíveis para uso
futuro.

Convenções de representação
Este parágrafo contém um resumo dos símbolos e realces de texto utiliza-
dos.

Símbolos

Símbolo Significado
Abertura da chave

Torque de aperto

Quantidade e tipo do material de fixação emprega-
do

Encher com óleo

Recortar, cortar

Limpar

Verificação visual

Utilizar as mãos

Anel adaptador

Pintar com tinta

1.4
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Símbolo Significado
Utilizar lima

Lubrificar

Pino de conexão

Utilizar metro

Utilizar serrote

Braçadeira

Olhal de arame, arame freno

Utilizar chave de fenda

Aplicar cola

Chapa de segurança

Tabela 1: Símbolos

Sistema de advertência

Nesta documentação técnica, os avisos de advertência estão representados
da seguinte forma.

Aviso de advertência específico a determinadas seções

Os avisos de advertências específicos a determinadas seções dizem respei-
to a capítulos ou seções inteiros, subseções ou vários parágrafos dentro
desta documentação técnica. Nesta documentação técnica, as notas de ad-
vertência são estruturadas conforme o seguinte modelo:

1.5.2

1.5.2.1
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 ADVERTÊNCIA Tipo e origem do perigo
Consequências
► Medida
► Medida

Advertência incorporada

Avisos de advertência integrados se referem a uma determinada parte den-
tro de uma seção. Estes avisos de advertência são válidos para unidades
de informação menores que os avisos de advertência específicos a seções.
As notas de advertência integradas são estruturadas conforme o seguinte
modelo:

 PERIGO!  Instrução de procedimento para a prevenção de uma situação
perigosa.

Palavras de sinalização e pictogramas

As seguintes palavras de sinalização são utilizadas:

Palavra de
sinalização

Significado

PERIGO Indica uma situação perigosa que causa a morte ou feri-
mentos graves se não for evitada.

ADVER-
TÊNCIA

Indica uma situação perigosa que pode causar a morte ou
ferimentos graves se não for evitada.

ATENÇÃO Indica uma situação perigosa que pode causar ferimentos
se não for evitada.

AVISO Indica medidas para evitar danos materiais.
Tabela 2: Palavras de sinalização nas notas de advertência

O alerta para os perigos é feito com pictogramas:

Pictograma Significado
Advertência de uma área de perigo

Advertência de uma tensão elétrica perigosa

1.5.2.2

1.5.2.3
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Pictograma Significado
Advertência de materiais inflamáveis

Advertência do perigo de queda

Tabela 3: Pictogramas em notas de advertência

Sistema de informação

As informações têm como objetivo simplificar e melhorar o entendimento de
determinados processos. Nesta documentação técnica, as informações são
estruturadas segundo o seguinte modelo:

Informações importantes

1.5.3
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Segurança
Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar, co-
nectar o produto de forma correta e segura, colocá-lo em funcionamento e
de monitorá-lo.
▪ Leia esta documentação técnica com atenção para conhecer bem o

produto.
▪ Esta documentação técnica é parte integrante do produto.
▪ Leia e observe especialmente as informações deste capítulo.
▪ Observe os avisos de advertência nesta documentação técnica para

evitar perigos relacionados ao funcionamento.
▪ O produto foi fabricado com a tecnologia mais avançada disponível. No

entanto, durante a utilização podem ocorrer perigos para a vida e saúde
do usuário ou danos ao produto e a outros bens.

Utilização apropriada
O produto é um comutador de derivação desenergizado e é utilizado para a
regulação da tensão de transformadores a óleo. O produto é destinado ex-
clusivamente para a utilização em instalações e equipamentos de energia
elétrica. Com a utilização apropriada do produto e respeito aos requisitos e
condições mencionadas nesta documentação técnica, assim como às ad-
vertências contidas nesta documentação técnica e afixadas no produto, não
ocorrem nenhum perigo de ferimentos, danos materiais nem ambientais. Is-
so se aplica a toda a vida útil, desde a entrega, passando pela montagem e
operação, e terminando na desmontagem e eliminação.

As seguintes utilizações são consideradas apropriadas:
▪ Utilize o produto exclusivamente para o transformador referente ao pe-

dido.
▪ Os números de série do comutador de derivação desenergizado e dos

respectivos acessórios (acionamento, eixo de transmissão, caixa de re-
envio, relé de proteção etc.) devem coincidir, se o comutador de deriva-
ção desenergizado e os respectivos acessórios tiverem sido fornecidos
como um conjunto no mesmo pedido.

▪ A norma válida para o produto e o ano de emissão encontram-se na
placa de características.

▪ Utilize o produto conforme esta documentação técnica, as condições de
entrega acordadas e dados técnicos.

▪ Todos os trabalhos necessários somente devem ser executados por
pessoal qualificado.

▪ Utilize os dispositivos e ferramentas especiais fornecidos exclusivamen-
te para o fim previsto e de acordo com as determinações desta docu-
mentação técnica.

2
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Informações básicas de segurança
Para evitar acidentes, falhas e avarias, bem como danos ao meio-ambiente,
o respectivo responsável pelo transporte, montagem, operação, conserva-
ção e eliminação do produto ou de peças do produto deve observar o se-
guinte:

Equipamento de proteção pessoal

O uso de roupas frouxas ou não adequadas aumenta o perigo de captura ou
enrolamento em partes rotativas e o perigo de que enganchem em partes
salientes. Com isso, há perigo para a vida ou integridade física.
▪ Usar todos os aparelhos e os equipamentos de proteção pessoal ne-

cessários para as respectivas atividades, por exemplo capacete, botas
de segurança, etc. Observar a seção "Equipamento de proteção pesso-
al" [► 15].

▪ Nunca usar equipamento de proteção pessoal danificado.
▪ Nunca usar anéis, correntes nem adornos semelhantes.
▪ No caso de cabelos compridos, usar touca.

Área de trabalho

Desordem e áreas de trabalho mal iluminadas podem provocar acidentes.
▪ Manter a área de trabalho limpa e organizada.
▪ Garantir a boa iluminação da área de trabalho.
▪ Cumprir a legislação nacional aplicável para a prevenção de acidente.

Trabalhos na operação

O produto só pode ser operado se estiver em perfeitas condições de funcio-
namento. Caso contrário, há perigo para a vida e a integridade física.
▪ Verificar os dispositivos de segurança regularmente quanto ao seu fun-

cionamento correto.
▪ Respeitar os trabalhos de manutenção e os intervalos de manutenção

descritos nesta documentação técnica.

Proteção contra explosão

Gases altamente inflamáveis ou explosivos, vapores e poeiras podem cau-
sar explosões graves e incêndios.
▪ Não montar nem operar o produto em áreas sujeitas a explosões.

2.2
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Sinalizações de segurança

As placas informativas de advertência e as placas informativas de seguran-
ça são sinalizações de segurança no produto. Elas constituem parte inte-
grante importante do conceito de segurança.
▪ Observar todas as sinalizações de segurança no produto.
▪ Manter todas as sinalizações de segurança no produto completas e le-

gíveis.
▪ Renovar as sinalizações de segurança danificadas ou inexistentes.

Condições ambientais

Para garantir um funcionamento confiável e seguro, o produto deverá ser
operado somente sob as condições ambientais indicadas nos dados técni-
cos.
▪ Observar as condições de operação indicadas e as exigências relativas

ao local de montagem.

Aditivos e materiais operacionais

Aditivos e materiais operacionais não aprovados pela Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH podem causar danos ao produto.
▪ Utilizar exclusivamente lubrificantes e aditivos aprovados pelo fabrican-

te.
▪ Entrar em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Modificações e adaptações

Modificações ao produto não permitidas ou não apropriadas poderão causar
danos pessoais, danos materiais e falhas no funcionamento.
▪ Alterar o produto somente após consultar a Maschinenfabrik Reinhau-

sen GmbH.

Peças de reposição

Peças de reposição não aprovadas pela Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH podem causar danos pessoais e danos materiais ao produto.
▪ Utilizar exclusivamente as peças de reposição aprovadas pelo fabrican-

te
▪ Entrar em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Qualificação do pessoal
A pessoa responsável pela instalação, colocação em funcionamento, opera-
ção, manutenção e inspeção deve verificar se o pessoal tem qualificação
suficiente.

2.3
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Eletricista qualificado

O eletricista qualificado tem conhecimentos e experiência devido à sua for-
mação específica, bem como conhecimento das respectivas normas e dis-
posições. Além disso, o eletricista qualificado tem as seguintes aptidões:
▪ O eletricista qualificado detecta por conta própria os possíveis perigos e

é capaz de evitá-los.
▪ O eletricista qualificado é capaz de realizar trabalhos na instalação elé-

trica.
▪ O eletricista qualificado é formado especialmente para o campo de tra-

balho em que atua.
▪ O eletricista qualificado deve respeitar as disposições da legislação vi-

gente para a prevenção de acidentes.

Pessoas treinadas em eletrotécnica

Uma pessoa instruída em eletrotécnica é informada e treinada por um eletri-
cista qualificado sobre as suas tarefas e os perigos de um comportamento
impróprio, bem como sobre dispositivos de proteção e medidas de proteção.
A pessoa instruída em eletrotécnica trabalha exclusivamente sob a direção
e supervisão de um eletricista qualificado.

Operador

O operador usa e opera o produto no âmbito deste documento técnico. Ele
é informado e treinado pelo operador sobre tarefas especiais e os perigos
potenciais resultantes de um comportamento impróprio.

Assistência técnica

Recomendamos com ênfase que as manutenções, reparos e reequipamen-
tos sejam executados pelo nosso serviço técnico. Desse modo fica garanti-
da a execução profissional de todos os trabalhos. Se um trabalho de manu-
tenção não for realizado pela nossa assistência técnica, é preciso que o
pessoal encarregado tenha sido instruído e autorizado pela Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Pessoal autorizado

O pessoal autorizado da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH é treinado e
formado para manutenções especiais.
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Equipamento de proteção pessoal
É obrigatório o uso de equipamentos de proteção pessoal ao trabalhar para
minimizar os riscos à saúde.
▪ Durante o trabalho sempre devem ser utilizados os equipamentos de

proteção específicos para cada atividade.
▪ Nunca usar equipamento de proteção danificado.
▪ Na área de trabalho, devem ser seguidas as informações disponíveis

relativas a equipamentos de proteção.

Usar sempre  
Roupa de proteção de trabalho
Roupa de trabalho justa ao corpo com re-
sistência mínima a rasgos, com mangas
justas e sem partes suspensas. A roupa
de trabalho destina-se principalmente a
evitar que o trabalhador seja agarrado por
peças móveis.
Calçados de segurança
Para proteção contra peças pesadas que
possam cair e contra escorregões em pi-
sos escorregadios.

Tabela 4: Equipamento de proteção que deve sempre ser usado

 

Utilizar sob condições am-
bientais especiais

Sob condições ambientais não usuais,
é obrigatório o uso de equipamento de
proteção especial.
O equipamento deve ser selecionado
de acordo com o ambiente.
Óculos de proteção
Para proteger os olhos de partículas lan-
çadas ao ar e jatos de líquidos.

Protetor facial
Para proteção do rosto de partículas lan-
çadas ao ar e jatos de líquidos ou outras
substâncias perigosas.

Capacete de proteção
Para proteção contra peças e materiais
que possam cair ou partículas lançadas
ao ar.

2.4
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Utilizar sob condições am-
bientais especiais

Sob condições ambientais não usuais,
é obrigatório o uso de equipamento de
proteção especial.
O equipamento deve ser selecionado
de acordo com o ambiente.
Proteção auricular
Para proteção contra danos ao ouvido.

Luvas de proteção
Para a proteção contra perigos mecâni-
cos, térmicos e elétricos.

Tabela 5: Equipamento de proteção que deve ser usado sob condições ambientais
especiais
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Descrição do produto
Neste capítulo você encontrará uma visão geral da estrutura e modo de fun-
cionamento do produto.

Material fornecido
O produto é embalado com proteção contra umidade e fornecido da seguin-
te maneira:
▪ Comutador de derivação desenergizado
▪ volante ou chave estrela ou acionamento manual ou acionamento moto-

rizado (conforme o pedido)
▪ eixo de transmissão com peças de acoplamento e caixa de reenvio

(desnecessária em modelo com volante ou chave estrela)
▪ Documentação técnica

Preste atenção ao seguinte:
▪ Verificar se todos os componentes foram fornecidos de acordo com os

documentos de expedição
▪ Armazenar as peças em local seco até a montagem
▪ Deixar o produto embalado hermeticamente no envoltório protetor e re-

tirá-lo da embalagem somente no momento da montagem

Mais informações podem ser encontradas no capítulo “Embalagem, trans-
porte e armazenagem”.

Comutador de derivação desenergizado

Descrição das funções

Os comutadores de derivação desenergizados são utilizados para a regula-
ção da tensão de transformadores a óleo. Ao contrário dos comutadores de
derivação em carga, o ajuste da derivação do enrolamento desejada deve
ser feito com o transformador desligado, nos lados de alta e baixa tensão.

Para mudar da posição de serviço do comutador de derivação desenergiza-
do é preciso girar o eixo isolante. O acionamento do comutador de deriva-
ção desenergizado é feito através do acionamento manual TAPMOTION®
DD, do acionamento motorizado TAPMOTION® ED, de um volante ou de
uma chave para comutação.

Estrutura/Modelos

O comutador de derivação desenergizado DEETAP® DU pode ser fornecido
nos seguintes modelos:
▪ Comutador de derivação desenergizado linear
▪ Comutador de derivação desenergizado de ponto médio simples

3
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▪ Comutador de derivação desenergizado de ponto médio duplo
▪ Comutador de derivação desenergizado série / paralelo
▪ Comutador de derivação desenergizado de ligação delta / estrela
▪ Comutador de derivação desenergizado com inversor (comutador de

derivação desenergizado buck-and-boost)
▪ Comutador de derivação desenergizado para aplicações especiais

O comutador de derivação desenergizado é produzido conforme o princípio
modular, o que possibilita correntes transitórias nominais máximas de
200 A, 400 A, 600 A, 800 A e 1000 A por nível de contato.

O comutador de derivação desenergizado pode ser fornecido com até, no
máximo, 17 posições de serviço.
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A estrutura e a designação dos componentes mais importantes do comuta-
dor de derivação desenergizado constam dos desenhos de instalação conti-
dos no apêndice.

Figura 1: DEETAP® DU

1 Dispositivo de monitoração de
comutações com visor para o
indicador de posição

2 Cabeçote do comutador de
derivação desenergizado

3 Caixa de engrenagem superi-
or

4 Contato de conexão

5 Jaula do comutador de deri-
vação desenergizado
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Placa de características

A placa de características encontra-se no cabeçote do comutador de deriva-
ção desenergizado.

Posição da placa de características

Dispositivos de proteção

Os seguintes dispositivos de proteção contra ativação não autorizada ou in-
voluntária estão previstos no comutador de derivação desenergizado e/ou
acionamento.

Modelo com volante ou chave de contato no cabeçote do comutador
de derivação desenergizado

O aparelho dispõe dos seguintes dispositivos de segurança.

Travamento mecânico

O comutador de derivação desenergizado pode ser deslocado apenas após
remoção do cadeado. O volante é removível e pode ser bloqueado com um
cadeado.

Possibilidade de disparo e travamento elétricos

Possibilidade de disparo e travamento elétricos dos disjuntores de
potência do transformador através do eixo de cames integrado
(princípio de funcionamento, ver esquema de ligação 1531579)

A seguir, o circuito de disparo dos disjuntores de potência do transformador
é pressuposto como circuito fechado. Os esquemas de ligação indicados
são somente exemplos. O cabeamento do dispositivo de disparo e do dis-
positivo de travamento deve ser executado conforme o pedido e de acordo
com o esquema de ligação.

3.2.3

3.2.4

3.2.4.1

3.2.4.1.1

3.2.4.1.2
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Ao ativar o volante ou a chave de contato, é preciso desligar o transforma-
dor antes que ocorra uma separação dos contatos do comutador de deriva-
ção desenergizado.
▪ O dispositivo de disparo e o dispositivo de travamento no cabeçote do

comutador de derivação desenergizado contêm duas microchaves de
acionamento mecânico S80 e S90.

▪ A S90 é acionada a cada passo de comutação do comutador de deriva-
ção desenergizado, ou seja, ela volta à posição de comutação original
após o deslocamento do comutador de derivação desenergizado.

▪ O dispositivo de disparo e o dispositivo de travamento são executados
segundo o princípio de circuito fechado, ou seja, de que uma queda de
tensão faz com que o disjuntor de potência se abra. Portanto, por ra-
zões de segurança, o circuito de monitoração deve ser alimentado inin-
terruptamente por uma fonte de alimentação de tensão.

▪ O disparo dos disjuntores de potência do transformador deve ocorrer
automaticamente quando a microchave S90 do dispositivo de disparo e
de travamento se abre, ou seja, o eixo do comutador de derivação de-
senergizado é girado.

▪ A ligação dos disjuntores de potência do transformador deve ser possí-
vel somente quando a microchave S90 do dispositivo de disparo e o
dispositivo de travamento estão fechados, ou seja, o comutador de deri-
vação desenergizado está em uma posição de serviço definida.

Acionamento manual TAPMOTION® DD

O aparelho dispõe dos seguintes dispositivos de segurança.

Travamento mecânico

Bloqueio com cadeado no acionamento manual.

Dispositivo de monitoração de comutações

O dispositivo elétrico de monitoração de comutações está integrado ao
cabeçote do comutador de derivação desenergizado em uma caixa
(desenho cotado 725735 [► 66] e 725737 [► 67]; comutação de
princípio conforme esquema de circuitos 2150823)

A seguir, o circuito de disparo dos disjuntores de potência do transformador
é pressuposto como circuito fechado. Os esquemas de ligação indicados
são somente exemplos. O cabeamento do dispositivo de disparo e do dis-
positivo de travamento deve ser executado conforme o pedido e de acordo
com o esquema de ligação.

 

3.2.4.2

3.2.4.2.1
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O dispositivo de monitoração de comutações, combinado com o acionamen-
to, tem várias funções:
▪ Desligamento automático dos disjuntores de potência do transformador

conectados ao ativar o comutador de derivação desenergizado.
▪ Travamento de ligação dos disjuntores de potência quando o comuta-

dor de derivação desenergizado ou acionamento não está em uma po-
sição de serviço definida.

▪ Monitoramento do eixo de transmissão entre comutador de derivação
desenergizado e acionamento.

Ao ativar o acionamento, o desligamento do transformador deve ser dispa-
rado através dos eixos de cames S80, S90, S48 e S156 antes que ocorra
uma separação dos contatos do comutador de derivação desenergizado. O
transformador só pode ser ligado quando o comutador de derivação dese-
nergizado e acionamento estão na mesma posição de serviço.

No acionamento manual TAPMOTION® DD, a conexão elétrica do eixo de
came é possível após desmontagem da caixa de terminais no piso da caixa
de proteção do acionamento (ver instruções de serviço TAPMOTION® DD).
▪ O dispositivo de monitoração de comutações no cabeçote do comuta-

dor de derivação desenergizado contém duas microchaves acionadas
mecanicamente S80 e S90.

▪ A S90 é acionada a cada passo de comutação do comutador de deriva-
ção desenergizado, ou seja, ela volta à posição de comutação original
após o deslocamento do comutador de derivação desenergizado.

▪ A S80 é acionada em cada posição de serviço, ou seja, ela muda o es-
tado de comutação após o deslocamento do comutador de derivação
desenergizado de uma posição de serviço para a próxima. Após deslo-
camento para a posição de serviço seguinte, ele volta à posição de ser-
viço original.

▪ O acionamento manual TAPMOTION® DD contém uma microchave
S48 acionada mecanicamente independentemente do sentido e um
contato de cames S156 de movimento sincrônico acionado mecanica-
mente.

▪ O dispositivo de monitoração de comutações é executado segundo o
princípio de circuito fechado, ou seja, uma queda de tensão faz com
que o disjuntor de potência se abra. Portanto, por razões de segurança,
o circuito de monitoração deve ser alimentado ininterruptamente por
uma fonte de alimentação de tensão.
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O disparo dos disjuntores de potência do transformador deve ocorrer auto-
maticamente quando
▪ a microchave S90 do dispositivo de monitoração de comutações se

abre, ou seja, o eixo do comutador de derivação desenergizado é gira-
do.

▪ a microchave S48 do acionamento se abre, ou seja, o acionamento é
acionado.

▪ as posições de comutação da microchave S80 do dispositivo de monito-
ração de comutações e da microchave S156 do acionamento não coin-
cidem, ou seja, o acionamento é acionado e o eixo de transmissão en-
tre o acionamento e o comutador de derivação desenergizado está de-
sacoplado.

A ligação dos disjuntores de potência do transformador deve ser possível
somente quando
▪ a microchave S90 do dispositivo de monitoração de comutações está

fechada, ou seja, o comutador de derivação desenergizado está em
uma posição de serviço definida.

▪ a microchave S48 do acionamento está fechada, ou seja, o acionamen-
to está em uma posição de serviço definida.

▪ as posições de comutação da microchave S80 do dispositivo de monito-
ração de comutações e da microchave S156 do acionamento coinci-
dem, ou seja, comutador de derivação desenergizado e acionamento
estão na mesma posição de serviço.

Acionamento motorizado TAPMOTION® ED

O aparelho dispõe dos seguintes dispositivos de segurança.

Travamento mecânico

É possível o bloqueio mecânico com cadeado ou fechadura.

Dispositivo de monitoração de comutações

O dispositivo de monitoração de comutações está integrado a uma
caixa no cabeçote do comutador de derivação desenergizado (desenho
cotado 725735 [► 66] e 725737 [► 67], princípio de funcionamento,
ver esquema de ligação 1579393).

O dispositivo de monitoração de comutações, combinado com o acionamen-
to, tem várias funções:
▪ Desligamento automático dos disjuntores de potência do transformador

conectados ao ativar o comutador de derivação desenergizado.
▪ Travamento de ligação dos disjuntores de potência quando o comuta-

dor de derivação desenergizado ou acionamento não está em uma po-
sição de serviço definida.

3.2.4.3

3.2.4.3.1

3.2.4.3.2
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▪ Monitoramento do eixo de transmissão entre comutador de derivação
desenergizado e acionamento.

▪ O dispositivo de monitoração de comutações no cabeçote do comuta-
dor de derivação desenergizado contém duas microchaves acionadas
mecanicamente S80 e S90.

▪ A S90 é acionada a cada passo de comutação do comutador de deriva-
ção desenergizado, ou seja, ela volta à posição de comutação original
após o deslocamento do comutador de derivação desenergizado.

▪ A S80 é acionada em cada posição de serviço, ou seja, ela muda o es-
tado de comutação após o deslocamento do comutador de derivação
desenergizado de uma posição de serviço para a próxima. Após deslo-
camento para a posição de serviço seguinte, ele volta à posição de ser-
viço original.

No acionamento motorizado (princípio de funcionamento, ver esquema de li-
gação 1570451, tela 1 e tela 2) estão previstos adicionalmente:
▪ 1 eixo de cames S117 acionado mecanicamente independentemente

do sentido (é acionado entre as unidades de passo de comutação 2-31)
▪ 1 contato de cames S156 de movimento sincrônico acionado mecanica-

mente (muda o estado a cada mudança de posição)
▪ A tensão de alimentação para o circuito de controle do acionamento

motorizado é conduzida através de contatos sem potencial de disjunto-
res de potência do transformador, que estão fechados com disjuntor de
potência desligado.

O dispositivo de monitoração de comutações é executado segundo o princí-
pio de circuito fechado, ou seja, uma queda de tensão faz com que o disjun-
tor de potência se abra. Portanto, por razões de segurança, o circuito de
monitoração deve ser alimentado ininterruptamente por uma fonte de ali-
mentação de tensão.

O acionamento motorizado só pode ser acionado eletricamente se o disjun-
tor de potência do transformador estiver desligado.

O disjuntor do motor do acionamento motorizado interrompe o circuito do
motor e o circuito de comando quando, com o disjuntor de potência aciona-
do, se deseja eletricamente uma mudança de posição.

O disjuntor de potência do transformador é disparado quando:
▪ a microchave S90 (cabeçote do comutador de derivação desenergiza-

do) do dispositivo de monitoração de comutações se abre, ou seja o ei-
xo de comutação do comutador de derivação desenergizado é girado.

▪ o contato de cames S117 se abre independentemente do sentido (acio-
namento motorizado), ou seja, o acionamento motorizado não está em
uma posição definida.



3 Descrição do produto

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 254434105/01 PT DEETAP® DU

A ligação dos disjuntores de potência do transformador só é possível quan-
do:
▪ a microchave S90 (cabeçote do comutador de derivação desenergiza-

do) do dispositivo de monitoração de comutações está fechada, ou se-
ja, o comutador de derivação desenergizado encontra-se em uma posi-
ção de serviço definida.

▪ o contato de cames S117 é fechado independentemente do sentido
(acionamento motorizado), ou seja, o acionamento motorizado está em
uma posição definida.

▪ a microchave S80 (cabeçote do comutador de derivação desenergiza-
do) do dispositivo de monitoração de comutação e o eixo de cames
S156 dependente do sentido coincidem, ou seja, o comutador de deri-
vação desenergizado e o acionamento motorizado estão na mesma po-
sição de serviço.

Eixo de transmissão

Descrição do funcionamento

O eixo de transmissão é a conexão mecânica entre o acionamento e o ca-
beçote do comutador de derivação em carga/cabeça do comutador de deri-
vação desenergizado.

A mudança da direção vertical para a horizontal é realizada pela caixa de
reenvio (ver desenho892916).

Portanto, é necessário que, durante a montagem, o eixo de transmissão
vertical seja instalado entre o acionamento e a caixa de reenvio e que o eixo
de transmissão horizontal seja instalado entre a caixa de reenvio e o comu-
tador de derivação em carga ou comutador de derivação desenergizado.

3.3

3.3.1
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Estrutura/Modelos

O eixo de transmissão é um tubo quadrado e está conectado em cada uma
das duas extremidades através duas luvas de acoplamento e um pino de
acoplamento ao munhão de eixo propulsor ou receptor do aparelho que de-
ve ser acoplado.

Figura 2: Componentes do eixo de transmissão

1 Caixa de reenvio 2 Braçadeira
3 Tubo de proteção telescópico 4 Luva de acoplamento
5 Tubo quadrado 6 Pino de acoplamento
7 Anel adaptador 8 Chapa de proteção
9 Braçadeira   

3.3.2



3 Descrição do produto

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 274434105/01 PT DEETAP® DU

Eixo de transmissão sem junta de cardan, sem isolador

Figura 3: Eixo de transmissão sem junta de cardan, sem isolador (= modelo normal)

Configuração V 1 min Transmissão inter-
mediária

Meio da manivela – meio da
caixa de reenvio (deslocamento
axial máximo permitido 2°)

536 mm Se o valor máximo de
2472 for ultrapassado,
será necessário utilizar
uma transmissão inter-
mediária.
V 1 ≤ 2472 mm (sem
transmissão interme-
diária)
V 1 > 2472 mm (com
transmissão interme-
diária)

3.3.2.1
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Eixo de transmissão sem junta de cardan, com isolador

Figura 4: Eixo de transmissão sem junta de cardan, com isolador (= modelo especi-
al)

Configuração V 1 min Transmissão inter-
mediária

Meio da manivela – meio da
caixa de reenvio (deslocamento
axial máximo permitido 2°)

706 mm Se o valor máximo de
2472 for ultrapassado,
será necessário utilizar
uma transmissão inter-
mediária.
V 1 ≤ 2472 mm (sem
transmissão interme-
diária)
V 1 > 2472 mm (com
transmissão interme-
diária)

3.3.2.2
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Eixo de transmissão com junta de cardan, sem isolador

Figura 5: Eixo de transmissão com junta de cardan, sem isolador (= modelo especi-
al)

Configuração V 1 min
[mm]

Transmissão inter-
mediária com [mm]

Meio da manivela – meio da
caixa de reenvio (deslocamento
axial máximo permitido alfa =
20°)

798 V 1 > 2564

Eixo de transmissão com junta de cardan, com isolador

Figura 6: Eixo de transmissão com junta de cardan, com isolador (= modelo especi-
al)

Configuração V 1 min
[mm]

Transmissão inter-
mediária com [mm]

Meio da manivela – meio da
caixa de reenvio (deslocamento
axial máximo permitido alfa =
20°)

978 V 1 > 2772

3.3.2.3

3.3.2.4
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Colocação em funcionamento do transformador
no local de instalação

Testar o acionamento motorizado
Antes da colocação em funcionamento do transformador, execute novamen-
te os testes de funcionamento no acionamento motorizado de acordo com a
descrição contida nas instruções de serviço do acionamento motorizado da
MR.

 ADVERTÊNCIA Perigo de morte e de ferimentos graves!
Perigo de morte e de ferimentos graves por operação incorreta!
► Nunca colocar o transformador em funcionamento se as funções não

atenderem aos critérios da seção “Testes no acionamento motorizado”.

AVISO
 

Danos ao acionamento motorizado e comutador de derivação
em carga!
Danos ao comutador de derivação em carga e acionamento motorizado por
água de condensação na caixa de proteção do acionamento motorizado!
► Sempre feche hermeticamente a caixa de proteção do acionamento

motorizado.
► No caso de períodos de inatividade de mais de 8 semanas antes da

primeira colocação em funcionamento ou de uma interrupção do fun-
cionamento de mais de 2 semanas, deve-se acoplar o aquecimento an-
ti-condensação no acionamento motorizado e colocá-lo em funciona-
mento. Se isso não for possível, como, por exemplo, durante o trans-
porte, colocar quantidade suficiente de agente secador na caixa de
proteção.

4

4.1
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AVISO
 

Danos ao acionamento motorizado e comutador de derivação
em carga!
Danos ao acionamento motorizado e comutador de derivação em carga
causados pela utilização incorreta do transmissor de posição!
► Apenas podem ser conectados circuitos às conexões do módulo de

transmissão de posição como descrito no capítulo Dados técnicos do
transmissor de posição.

► O momento de comutação do transmissor de posição no acionamento
motorizado não representa o momento de comutação da carga. Esse
momento depende do tipo de comutador de derivação em carga. Esse
fato deve ser levado em conta no projeto de conexões de intertrava-
mento entre o acionamento motorizado e um dispositivo externo (por
exemplo, disjuntor de potência do transformador).

► Para fins de monitoramento, intertravamento e comando externos, não
deve ser utilizado o transmissor de posição, mas o contato de passa-
gem "comutador de derivação em operação" especificado no esquema
de ligação.

 

Executar comutações de teste
Antes de aplicar tensão no transformador, é necessário executar comuta-
ções de teste para verificação do funcionamento mecânico do comutador de
derivação desenergizado.

1.  PERIGO!  Desligar o transformador nos lados de tensão alta e baixa.
Caso contrário, podem ocorrer ferimentos graves e danos materiais.

2. Proteger o transformador contra religamento.
3. A partir da posição de ajuste, executar comutações de teste em toda a

faixa de ajuste.
4. Repetir, se necessário, a medição da relação de tensões.
5. AVISO!  No modelo com acionamento manual ou acionamento motori-

zado, verificar se em cada posição de serviço a indicação de posição
do acionamento coincide com a do comutador de derivação desenergi-
zado. Um acionamento acoplado incorretamente pode causar danos ao
comutador de derivação desenergizado.

Colocar o transformador em funcionamento
Para colocar o transformador em funcionamento, faça o seguinte:

1.  PERIGO!  Certificar-se de que o transformador está desligado no lado
de tensão alta e no lado de tensão baixa. Caso contrário, há perigo de
morte e perigo de danos materiais na colocação em funcionamento do
transformador.

2. Conectar o acionamento ao circuito de disparo dos disjuntores de po-
tência do transformador.

 

4.2

4.3
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3.  PERIGO!  Certificar-se de que o comutador de derivação desenergi-
zado e o acionamento estão na mesma posição de serviço. Verificar to-
das as medidas de segurança quanto à eficácia. Caso contrário, há pe-
rigo de morte e perigo de danos materiais na colocação em funciona-
mento do transformador.

4. Colocar o transformador em funcionamento.
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Operação
As seções seguintes descrevem como comutar o comutador de derivação
desenergizado e monitorar o comutador de derivação desenergizado e o
acionamento.

Faixa de temperaturas

No caso de utilização de um óleo vegetal como líquido de isolamento, a fai-
xa de temperatura permitida é restrita para a operação do DEETAP® DU/
COMTAP® ARS. Note as informações correspondentes na documentação
relativa ao pedido assim como a placa informativa afixada ao acionamento.

É possível operar o DEETAP® DU/COMTAP® ARS na faixa de carga nomi-
nal com temperaturas de óleo de -25 °C até +105 °C e de acordo com IEC
60214-1 até +115 °C (no caso de operação de emergência do transformador
de acordo com IEC 60076-7). Entre em contato com a Maschinenfabrik Re-
inhausen GmbH se essa faixa de temperaturas não for suficiente para as
exigências da sua aplicação.

Executar uma comutação
Antes de executar uma comutação, é necessário desligar o transformador e
protegê-lo contra religamento.

Para isso, faça o seguinte:

1.  PERIGO!  Desligar o transformador nos lados de tensão alta e baixa.
Caso contrário, podem ocorrer ferimentos graves e danos materiais.

2. Proteger o transformador contra religamento.
3. Certificar-se de que não há tensão.
4. Ligar à terra e em curto circuito todos os terminais do transformador

(braçadeira de ligação à terra, secionador de terra).
5. Cobrir ou tornar inacessíveis partes vizinhas que estejam sob tensão.
ð Após desligar e proteger o transformador, é possível executar comuta-

ções.

Monitoração durante o serviço
A monitoração do comutador de derivação desenergizado e do acionamento
limita-se a controles visuais ocasionais no cabeçote do comutador de deri-
vação desenergizado e no acionamento. Para fins práticos, essas inspeções
podem ser realizadas junto com as inspeções de controle habituais no
transformador.

5
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Observar especialmente o seguinte:
▪ Viscosidade de óleo nos pontos de vedação do comutador de derivação

desenergizado
▪ Vedações da caixa de proteção do acionamento
▪ Funcionamento correto do aquecimento elétrico incorporado na caixa

de proteção do acionamento motorizado

Os óleos isolantes no transformador devem ser controlados pelo usuário de
acordo com as respectivas diretrizes.
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Manutenção

Medidas de segurança

 ADVERTÊNCIA Perigo de morte e de ferimentos graves!
Durante os trabalhos de manutenção, um transformador sob tensão ou
componentes do comutador de derivação desenergizado sob tensão po-
dem causar a morte ou ferimentos graves.
► Observar obrigatoriamente as medidas de segurança indicadas a se-

guir.

1. Desligar o transformador nos lados de tensão alta e baixa.
2. Proteger o transformador contra religamento.
3. Certificar-se de que não há tensão.
4. Ligar à terra e em curto circuito todos os terminais do transformador

(braçadeira de ligação à terra, secionador de terra).
5. Cobrir ou tornar inacessíveis partes vizinhas que estejam sob tensão.

Manutenção
Comutadores de derivação desenergizados integrados a transformadores
de rede e que entram em operação raramente dispensam uma manutenção
periódica porque o deslocamento mecânico do comutador de derivação de-
senergizado não causa nenhum desgaste considerável dos contatos.

Caso um comutador de derivação desenergizado que está em operação
por muitos anos em uma posição deva operar em outra posição, é neces-
sário primeiro comutar várias vezes para a posição desejada e posições
próximas para eliminar camadas de material estranho eventualmente exis-
tentes nos contatos. A experiência mostra que para isso são necessárias
até 25 comutações por contato. Recomenda-se verificar a eficácia dessa
medida através de uma medida da resistência.

Comutadores de derivação desenergizados integrados a transformadores
de forno e, portanto, comutados muito frequentemente devem passar por
uma manutenção, no máximo, a cada 100.000 comutações. Nesse caso,
devem ser verificados os contatos de conexão fixos, os contatos de comuta-
ção móveis, os eixos de transmissão com caixa de reenvio, o acionamento
e o dispositivo de monitoração de comutações do comutador de derivação
desenergizado.

Recomendamos com insistência que a manutenção seja confiada à nossa
Assistência Técnica. Desta forma, além da realização correta de todos os
trabalhos, garante-se o re-equipamento de certas peças de montagem em
conformidade com a tecnologia e técnicas de fabricação mais avançadas.

Se um trabalho de manutenção não for realizado pelo nosso serviço de as-
sistência técnica, o pessoal encarregado deve ter sido treinado pela Maschi-
nenfabrik Reinhausen GmbH ou de outro modo para que esteja qualificado
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para a execução dos trabalhos. Neste caso solicitamos que nos envie um
relatório a respeito da manutenção realizada, para completar o nosso arqui-
vo de manutenções. Nas consultas sobre peças de reposição, pedimos que
seja incluído o número de fabricação (ver placas de características no co-
mutador de derivação desenergizado e no acionamento) e o número de co-
mutações.

Recolocação em funcionamento após manutenção

Para recolocar o transformador em funcionamento após a manutenção, faça
o seguinte:
1. Certificar-se de que o comutador de derivação desenergizado e o acio-

namento estão centralizados corretamente (ver página).

2.  PERIGO!  Certificar-se de que o comutador de derivação desenergi-
zado e o acionamento estão na mesma posição de serviço. Verificar to-
das as medidas de segurança quanto à eficácia. Caso contrário, há pe-
rigo de morte e perigo de danos materiais na colocação em funciona-
mento do transformador.

3. Executar medição da relação de tensões (ver página) e encher o trans-
formador com óleo (ver página).

4. Colocar o transformador em funcionamento.
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Resolução de falhas

 ADVERTÊNCIA Perigo de morte e de ferimentos graves!
Perigo de morte e de ferimentos graves causado por gases explosivos sob
a tampa do cabeçote do comutador de derivação desenergizado!
► Nas proximidades diretas não pode haver chamas abertas, superfícies

aquecidas ou centelhas (por exemplo, por carga estática).
► Desligar todos os circuitos de corrente auxiliares (p. ex. monitoramento

de comutação) antes de remover a tampa do cabeçote do comutador
de derivação desenergizado.

► Durante os trabalhos, não opere nenhum aparelho elétrico (por exem-
plo, formação de centelhas por parafusadeira de impacto).

► Utilize apenas mangueiras, tubulações e bombas que sejam conduto-
ras, aterradas e permitidas para uso com líquidos inflamáveis.

AVISO
 

Danos ao comutador de derivação desenergizado e ao transfor-
mador!
A ativação de dispositivos de proteção pode indicar que o comutador de de-
rivação desenergizado e ao transformador está danificado! Não é permitido
ligar o transformador sem verificá-lo!
► No caso de ativação de um dispositivo de proteção, verificar o comuta-

dor de derivação desenergizado e o transformador.
► Somente recoloque o equipamento em operação quando tiver certeza

de que não ocorreram danos ao comutador de derivação desenergiza-
do nem ao transformador.

A tabela a seguir contém informações para ajudá-lo a reconhecer falhas e,
quando necessário, resolvê-las.

No caso de falhas no comutador de derivação desenergizado e no aciona-
mento motorizado que não possam ser solucionadas no local de instalação,
assim como no caso do acionamento de um dispositivo de proteção, informe
ao representante autorizado da MR, ao fabricante do transformador ou entre
diretamente em contato com

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Alemanha
Telefone: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

Descrição da falha Medida
Ativação do dispositivo de monitoramento de co-
mutações

Entrar em contato com a MR.

7
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Descrição da falha Medida
Disparo do disjuntor do motor no acionamento mo-
torizado

ver capítulo “Resolução de falhas” nas instruções
de serviço do acionamento motorizado
TAPMOTION® ED

O comutador de derivação desenergizado não tro-
ca a posição de tap (funcionamento lento, as teclas
de subir/baixar não funcionam)

Entrar em contato com a MR.

Não ocorre alteração de tensão no transformador,
apesar de ocorrer alteração de posição no aciona-
mento motorizado

Entrar em contato com a MR.

Indicadores de posição diferentes no acionamento
motorizado e comutador de derivação desenergiza-
do

Entrar em contato com a MR.

Ruídos no eixo de transmissão ou acionamento
motorizado ou durante a troca da posição de tap

Verificar se a montagem do eixo de transmissão
está em conformidade com as respectivas instru-
ções de serviço. Verificar se as braçadeiras da
mangueira e a chapa de proteção estão na posição
correta. Se o ruído vier do acionamento motoriza-
do, entrar em contato com a MR.

Advertência ou acionamento do relé Buchholz no
transformador

Comunicar ao fabricante do transformador.

Desvio do valor de referência na medição da resis-
tência do enrolamento do transformador

Entrar em contato com o fabricante do transforma-
dor e, se necessário, com a MR e informar os valo-
res de medição.

Desvio do valor de referência na análise de gás em
óleo (óleo do transformador)

Entrar em contato com o fabricante do transforma-
dor e, se necessário, com a MR e informar os valo-
res de medição.

Desvio do valor de referência na medição da rela-
ção de tensões

Entrar em contato com o fabricante do transforma-
dor e, se necessário, com a MR e informar os valo-
res de medição.

Tabela 6: Resolução de falhas
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Desenhos

Desenho de instalação para fixação da tampa, diâmetro do
círculo de contatos 400 mm (725872)
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Desenho de instalação para fixação da tampa, diâmetro do
círculo de contatos 600 mm (725873)

8.2
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Desenho de instalação para fixação da tampa, diâmetro do
círculo de contatos 850 mm (736601)

8.3
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Cabeçote do comutador de derivação desenergizado para
tanque tipo bell, diâmetro do círculo de contatos 400 mm
(725975)

8.4
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Cabeçote do comutador de derivação desenergizado para
tanque tipo bell, diâmetro do círculo de contatos 600 mm
(725976)

8.5
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Cabeçote do comutador de derivação desenergizado para
tanque tipo bell, diâmetro do círculo de contatos 850 mm
(733023)

8.6
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Posição do suporte (737272)8.7
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Dispositivo de monitoramento de comutações (726977)8.8
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Flange de montagem para cabeçote do comutador de
derivação desenergizado, diâmetro do círculo de contatos
400 mm (742006)
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Flange de montagem produzido pelo cliente para cabeçote
do comutador de derivação desenergizado, diâmetro do
círculo de contatos 400 mm (742008)

8.10
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Flange de montagem para cabeçote do comutador de
derivação desenergizado, diâmetro do círculo de contatos
600/850 mm (742016)

8.11
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Flange de montagem produzido pelo cliente para cabeçote
do comutador de derivação desenergizado, diâmetro do
círculo de contatos 600/850 mm (742013)

8.12
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Modelo de marcações para cabeçote do comutador de
derivação desenergizado, diâmetro do círculo de contatos
400 mm (742018)

8.13
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Modelo de marcações para cabeçote do comutador de
derivação desenergizado, diâmetro do círculo de contatos
600/850 mm (742019)

 

8.14
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Desenhos adicionais montagem inferior (725935)8.15
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Fixação do comutador de derivação desenergizado no anel
inferior da jaula (específica da aplicação), círculo de
contatos 400 mm, Um ≤ 170 kV (735496)

8.16
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Fixação do comutador de derivação desenergizado no anel
inferior da jaula (específica da aplicação), círculo de
contatos 400 mm, Um ≥ 245 kV (735494)

8.17
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8 Desenhos
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Fixação do comutador de derivação desenergizado no anel
inferior da jaula (específica da aplicação), círculo de
contatos 600 mm, Um ≤ 170 kV (735497)
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Fixação do comutador de derivação desenergizado no anel
inferior da jaula (específica da aplicação), círculo de
contatos 600 mm, Um ≥ 245 kV (735486)

8.19
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8 Desenhos
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Fixação do comutador de derivação desenergizado no anel
inferior da jaula (específica da aplicação), círculo de
contatos 850 mm, Um = 72,5 kV (736442)

8.20
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Fixação do comutador de derivação desenergizado no anel
inferior da jaula (específica da aplicação), círculo de
contatos 850 mm, Um = 170 kV (736602)

8.21
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8 Desenhos
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Fixação do comutador de derivação desenergizado no anel
inferior da jaula (específica da aplicação), círculo de
contatos 850 mm, Um ≥ 245 kV (736603)

8.22
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8 Desenhos
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Cabeçote do comutador de derivação desenergizado,
diâmetro do círculo de contatos 400 mm (725735)
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Cabeçote do comutador de derivação desenergizado,
diâmetro do círculo de contatos 600/850 mm (725737)
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Cabeçote do comutador de derivação desenergizado com
volante, diâmetro do círculo de contatos 400 mm (725738)
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Cabeçote do comutador de derivação desenergizado com
volante, diâmetro do círculo de contatos 600/850 mm
(725739)

8.26
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Cabeçote do comutador de derivação desenergizado com
sextavado, diâmetro do círculo de contatos 400 mm
(725740)
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Cabeçote do comutador de derivação desenergizado com
sextavado, diâmetro do círculo de contatos 600/850 mm
(725741)
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Contato de conexão, círculo de contatos 400/600 mm,
contato de conexão 850 mm (Y, D, BB, 725730)
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Contato de conexão, círculo de contatos 850 mm (ME, MD,
SP, YD, 734095)

8.30
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Contato de derivação do círculo de contatos
400/600/850 mm (725728)
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Pontes para ligação em paralelo (726215)8.32



8 Desenhos

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201676 4434105/01 PTDEETAP® DU

DEETAP® DU, chave estrela com tubo de encaixe para
cabeçote do comutador de derivação desenergizado com
sextavado (897851)

8.33
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Eixo de transmissão horizontal (medidas limites, 725889)8.34



8 Desenhos
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8 Desenhos
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8 Desenhos
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Acionamento manual TAPMOTION® DD, eixo de
transmissão vertical, medidas limites (737695)

8.35
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Desenhos adicionais (725723)8.36



8 Desenhos

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201682 4434105/01 PTDEETAP® DU

Acionamento por volante/acionamento por sextavado,
comutação de disparo e de travamento, esquema de
ligação (1531579)

8.37
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Acionamento manual TAPMOTION® DD, esquema de
ligação (2150823)

8.38
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8 Desenhos
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8 Desenhos
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Acionamento motorizado ED-S, esquema de ligação
(1579393)
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8 Desenhos
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Suporte de içamento (72673703)
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Caixa de reenvio CD 6400, desenho dimensional (892916)
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