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1 Introdução

1 Introdução
Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar,
conectar o produto de forma correta e segura, além de colocá-lo em
funcionamento e monitorá-lo.
Além disso, são apresentadas instruções de segurança e informações
gerais sobre o produto.
O público a quem esta documentação técnica se destina é exclusivamente o
pessoal técnico autorizado e treinado.

1.1 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.

1.2 Integridade
Esta documentação técnica é completa somente quando acompanhada dos
documentos complementares.
Os seguintes documentos são considerados documentos complementares:
▪ Instruções de serviço para o respectivo acionamento motorizado com
unidade de comando ECOTAP® VPD® MD&C
▪ Esquemas de ligação
▪ Relatório de teste de rotina
Além disso, observe as leis, normas e diretrizes gerais em vigor, assim
como os regulamentos para prevenção de acidentes e proteção ambiental
do respectivo país de utilização.

1.3 Local de conservação
Mantenha esta documentação técnica, assim como outros documentos
complementares sempre em local acessível e sempre disponíveis para uso
futuro.
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1.4 Convenções de representação
Este parágrafo contém um resumo dos símbolos e realces de texto
utilizados.

1.4.1 Sistema de advertência
Nesta documentação técnica, os avisos de advertência estão representados
da forma descrita a seguir.
1.4.1.1 Aviso de advertência específico a determinadas seções
Os avisos de advertências específicos a determinadas seções dizem
respeito a capítulos ou seções inteiras, subseções ou vários parágrafos
dentro desta documentação técnica. Nesta documentação técnica, as notas
de advertência são estruturadas conforme o seguinte modelo:

ADVERTÊNCIA

Tipo do perigo!
Origem do perigo e consequências.
► Medida
► Medida

1.4.1.2 Advertência incorporada
Avisos de advertência integrados se referem a uma determinada parte
dentro 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.
1.4.1.3 Palavras de sinalização e pictogramas
São utilizadas as seguintes palavras de sinalização:
Palavra de
sinalização

Significado

PERIGO

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

ADVERTÊNCI Indica uma situação perigosa que pode causar a morte ou
A
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 1: Palavras de sinalização nas notas de advertência
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O alerta para os perigos é feito com pictogramas:
Pictograma

Significado
Advertência de uma área de perigo

Advertência de uma tensão elétrica perigosa

Advertência de materiais inflamáveis

Advertência do perigo de queda

Advertência de perigo de esmagamento

Tabela 2: Pictogramas em notas de advertência

1.4.2 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

1.4.3 Conceito de manuseio
Esta documentação técnica contém informações sobre procedimentos de
um só passo e de vários passos.
Informações sobre procedimentos de um só passo
As informações sobre procedimentos de um só passo de trabalho são
estruturadas de acordo com o seguinte modelo:
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Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
► Passo 1 de 1.
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).
Informações sobre procedimentos com mais de uma etapa
As informações sobre procedimentos que compreendem mais de uma etapa
de trabalho são estruturadas de acordo o seguinte modelo:
Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
1. Passo 1
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
2. Passo 2
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).

1.4.4 Convenções tipográficas
Nesta documentação técnica são utilizadas as seguintes convenções
tipográficas:
Convenção
tipográfica

Utilização

Exemplo

MAIÚSCULAS

Elementos de comando,
teclas

AVR MANUAL

Negrito

Visor/menus

P21

Itálico

Mensagens do sistema/
indicações de LED

ERRO DE LED

[► Número da
página].

Referência cruzada

[► 41].

Tabela 3: Convenções tipográficas
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2 Segurança
Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar,
conectar 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, a utilização indevida pode acarretar perigos para a vida e saúde
do usuário ou danos ao produto e a outros bens.

2.1 Utilização apropriada
O produto é um comutador de derivação em carga e adapta a relação de
transformação de transformadores sem interromper o fluxo de carga. O
produto é destinado exclusivamente para a utilização em instalações e
equipamentos de energia elétrica. Com a utilização apropriada do produto e
o respeito aos requisitos e condições mencionadas nesta documentação
técnica, assim como aos avisos de advertência contidos nesta
documentação técnica e afixados no produto, não há perigo de ferimentos,
danos materiais ou ambientais. Isso 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 comutador de derivação em carga ECOTAP® VPD®
exclusivamente em instalações montadas em conformidade com
IEC 61936-1.
▪ A norma válida para o produto e o ano de emissão encontram-se na
placa de características.
▪ Utilize o produto exclusivamente conforme esta documentação técnica e
conforme as condições de entrega acordadas e dados técnicos.
▪ Operar o comutador de derivação em carga da versão padrão somente
transformadores que estejam totalmente preenchidos com óleo. A
utilização de transformadores com bolsão de gás embaixo da tampa do
transformador somente é permitida com um modelo especial
correspondente. Nesse procedimento deve ser observada a altura
mínima de preenchimento de óleo de acordo com as indicações no
desenho cotado.
▪ É possível operar com líquidos isolantes alternativos de acordo com a
especificação nos Dados técnicos [►Parágrafo 11, Página 67]. Para
isso, é preciso que as faixas de temperatura limitadas sejam respeitadas
por meio de um bloqueio de temperatura.
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▪ Operar o comutador de derivação em carga ECOTAP® VPD® e o
acionamento motorizado ECOTAP® VPD® MD&C somente nessa
combinação. Não é permitida a operação com outro comutador de
derivação em carga ou acionamento motorizado.
▪ Todos os trabalhos necessários somente devem ser executados por
pessoal qualificado.
▪ Utilize os dispositivos e ferramentas especiais fornecidos exclusivamente
para o fim previsto e de acordo com as determinações desta
documentação técnica.
Condições de operação elétricas permitidas
Além dos dados de projeto de acordo com a confirmação do pedido,
observe os seguintes limites da corrente de passagem e da tensão de tap:
No modelo padrão, o comutador de derivação em carga para corrente
alternada senoidal de 50/60 Hz é destinado apenas à forma de curva
simétrica ao eixo neutro e, com a tensão de taps nominal Uir, apenas pode
comutar para um valor correspondente a duas vezes a corrente transitória
nominal Ir.
É permitida uma ultrapassagem de curta duração da tensão de taps nominal
Uir de até 10 % desde que não seja ultrapassada a corrente transitória
nominal Ir.

2.2 Utilização inapropriada
Qualquer utilização do produto divergente do que está descrito na seção
”Utilização apropriada” será considerada inapropriada. Além disso, observe
o seguinte:
Condições de operação elétricas não permitidas
Todas as condições operação que não correspondam aos dados de projeto
de acordo com a confirmação do pedido não são permitidas.
Podem ocorrer condições de operação não permitidas ocasionadas, por
exemplo, por correntes de partida assim como transformadores ou outras
máquinas elétricas. Isso se aplica ao próprio transformador em questão do
mesmo modo que a transformadores conectados por ligações elétricas em
paralelo ou em série ou outras máquinas elétricas.
Podem ocorrer tensões mais altas, por exemplo, por sobre-excitação do
transformador após desligamento de carga.
Conexões fora das condições de operação permitidas podem causar
ferimentos ou danos materiais ao produto.
▪ Tome as medidas necessárias para impedir qualquer ligação que não
atenda às condições de operação permitidas.
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2.3 Informações básicas de segurança
Para evitar acidentes, falhas e avarias, bem como danos ao meio-ambiente,
o respectivo responsável pelo transporte, montagem, operação,
conservação e eliminação do produto ou de peças do produto deve
observar o seguinte:
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
necessários para as respectivas atividades, por exemplo capacete, botas
de segurança, etc. Observar a seção "Equipamento de proteção
pessoal" [►Parágrafo 2.5, Página 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
funcionamento. Caso contrário, há perigo para a vida e a integridade física.
▪ Verificar os dispositivos de segurança regularmente quanto ao seu
funcionamento correto.
▪ Realizar os trabalhos de inspeção e de manutenção e respeitar os
intervalos de manutenção descritos nesta documentação técnica.
Como lidar com transformadores de corrente
Durante a operação de um transformador de corrente com circuito de
corrente secundário aberto, podem ocorrer tensões perigosamente altas.
Isso pode ocasionar ferimentos graves e danos materiais.
▪ Nunca operar transformadores de corrente com o circuito de corrente
secundário aberto, curto-circuitar portanto o transformador de corrente.
▪ Consulte as informações contidas nas instruções de serviço do
transformador de corrente.
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Proteção contra explosão
Gases altamente inflamáveis ou explosivos, vapores e poeiras podem
causar explosões graves e incêndios.
▪ Não montar nem operar o produto em áreas sujeitas a explosões.
Sinalizações de segurança
As placas informativas de advertência e as placas informativas de
segurança são sinalizações de segurança no produto. Elas constituem parte
integrante importante do conceito de segurança.
▪ Observar todas as sinalizações de segurança no produto.
▪ Manter todas as sinalizações de segurança no produto completas e
legíveis.
▪ 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
técnicos.
▪ Observar as condições de operação indicadas e as exigências relativas
ao local de montagem.
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 o fabricante.
Peças de reposição
Peças de reposição não permitidas pelo fabricante pode acarretar
ferimentos pessoais, danos materiais assim como falhas de funcionamento
no produto.
▪ Utilizar exclusivamente as peças de reposição aprovadas pelo fabricante
▪ Entrar em contato com o fabricante.

2.4 Qualificação do pessoal
A pessoa responsável pela instalação, colocação em funcionamento,
operação, manutenção e inspeção deve verificar se o pessoal tem
qualificação suficiente.
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Eletricista qualificado
O eletricista qualificado tem conhecimentos e experiência devido à sua
formação específica, bem como conhecimento das respectivas normas e
disposições. 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
elétrica.
▪ O eletricista qualificado tem formação especializada no campo de
trabalho em que atua.
▪ O eletricista qualificado deve respeitar as disposições da legislação
vigente para a prevenção de acidentes.
Pessoas treinadas em eletrotécnica
Uma pessoa treinada em eletrotécnica recebe de um eletricista qualificado
informações e instruções sobre as suas tarefas e os perigos de um
comportamento indevido, bem como sobre dispositivos de proteção e
medidas de proteção. A pessoa treinada em eletrotécnica trabalha
exclusivamente sob a direção e supervisão de um eletricista qualificado.
Operador
O operador usa e opera o produto em conformidade com este documento
técnico. Ele é informado e treinado pelo operador sobre tarefas especiais e
os perigos potenciais resultantes de um comportamento indevido.
Assistência técnica
Recomendamos com ênfase que as manutenções, reparos e
reequipamentos sejam executados pelo nosso serviço técnico. Desse modo
fica garantida a execução profissional de todos os trabalhos. Se um trabalho
de manutenção 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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2.5 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.
Equipamento de proteção que deve sempre ser usado
Roupa de proteção de trabalho
Roupa de trabalho justa ao corpo com
resistência 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 pisos
escorregadios.

Equipamento de proteção especial sob condições ambientais
excepcionais
Óculos de proteção
Para proteger os olhos de partículas lançadas
ao ar e jatos de líquidos.

Protetor facial
Para proteção do rosto de partículas lançadas
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.
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Proteção auricular
Para proteção contra danos ao ouvido.

Luvas de proteção
Para a proteção contra perigos mecânicos,
térmicos e elétricos.
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3 Descrição do produto
Neste capítulo pode ser encontrada uma visão geral da estrutura e modo de
funcionamento do produto.

3.1 Material fornecido
O produto é embalado com proteção contra umidade e fornecido da
seguinte maneira:
▪ Comutador de derivação em carga
▪ Vedação
▪ Parafusos de fixação com arruelas de pressão
▪ Placa de características (colante)
▪ Documentação técnica
Aplique a placa de características do comutador de derivação em carga no
respectivo acionamento motorizado. A posição está indicada na ilustração
da seção “Estrutura/Modelos” [►Parágrafo 3.4, Página 18].

Os terminais de crimpagem eventualmente necessários para conexão não
estão incluídas no material fornecido.

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
retirá-lo da embalagem somente no momento da montagem
Mais informações podem ser encontradas no capítulo “Embalagem,
transporte e armazenagem” [►Parágrafo 4, Página 25].

3.2 Descrição das funções
Os comutadores de derivação em carga servem para o ajuste da derivação
desejada de um enrolamento de tap.
O comutador de derivação em carga baseia-se no princípio de comutador
rápido de resistência e utiliza células de vácuo para alterar a posição de tap
sob carga. Desse modo, o arco voltaico é apagado em uma célula de vácuo
de modo isolado, evitando assim impurezas no óleo.
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3.3 Variantes
O ECOTAP® VPD® pode ser fornecido nos modelos trifásico ou
monofásico.
Tipo

ECOTAP® VPD® III

ECOTAP® VPD® I

Corrente transitória nominal
máxima Irm

30 A
100 A

30 A
100 A

Tensão máxima para
componente Um:

36 kV
40,5 kV

36 kV

Opção de pré-seletor

Sim

Não

Tabela 4: Variantes do ECOTAP® VPD®

No modelo monofásico, os contatos de conexão estão situados no lado
direito ou no esquerdo, dependendo do pedido. Ilustrações correspondentes
encontram-se na seção “ECOTAP® VPD® I sem pré-seletor” [►Parágrafo
3.4.3, Página 22].
Para a conexão correta, observe o esquema de ligação fornecido
específico para o pedido.

Informações importantes encontram-se no capítulo “Dados
técnicos” [►Parágrafo 11, Página 67].

3.4 Estrutura/Modelos
A estrutura e a designação dos componentes do comutador de derivação
em carga mais importantes constam dos desenhos apresentados a seguir.
Mais detalhes podem ser encontrados nos desenhos cotados no anexo.

18

ECOTAP® VPD®

6107891/02 PT

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019

3 Descrição do produto

3.4.1 ECOTAP® VPD® III sem pré-seletor
O comutador de derivação em carga sem pré-seletor dispõe de 9 posições
de serviço.

Figura 1: Vista frontal do ECOTAP® VPD® sem pré-seletor

1 Acionamento motorizado

2 Placa de características

3 Módulo de vedação

4 Contato de conexão

5 Anel de vedação
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Figura 2: Vista traseira do ECOTAP® VPD® sem pré-seletor

1

20

ECOTAP® VPD®

Componente de chave de carga
com resistor de transição e
ampolas de vácuo
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3.4.2 ECOTAP® VPD® III com pré-seletor
O comutador de derivação em carga com pré-seletor dispõe de 17 posições
de serviço.

Figura 3: Vista frontal do ECOTAP® VPD® com pré-seletor

1 Acionamento motorizado

2 Placa de características

3 Módulo de vedação

4 Contato de conexão

5 Anel de vedação
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Figura 4: Vista traseira do ECOTAP® VPD® com pré-seletor

1

Componente de chave de carga
com resistor de transição e
ampolas de vácuo

3

Módulo pré-seletor

2

Componente seletor

3.4.3 ECOTAP® VPD® I sem pré-seletor
O comutador de derivação em carga monofásico somente está disponível
sem pré-seletor e dispõe de nove posições de serviço.
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Comutador de derivação em carga monofásico com contatos de
comutação no lado esquerdo

Figura 5: Visão frontal do ECOTAP® VPD® I, contatos de conexão à esquerda

1 Módulo de vedação

2 Acionamento motorizado

3 Anel de vedação

4 Contato de conexão

Figura 6: Visão traseira do ECOTAP® VPD® I, contatos de conexão à esquerda

1 Componente seletor

2 Componente de chave de carga
com resistor de transição e
ampolas de vácuo

3 Placa de características
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3 Descrição do produto

Comutador de derivação em carga monofásico com contatos de
comutação no lado direito

Figura 7: Visão frontal do ECOTAP® VPD® I, contatos de conexão à direita

1 Acionamento motorizado

2 Placa de características

3 Módulo de vedação

4 Contato de conexão

5 Anel de vedação

Figura 8: Visão traseira do ECOTAP® VPD® I, contatos de conexão à direita

1 Componente de chave de carga
com resistor de transição e
ampolas de vácuo
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4 Embalagem, transporte e armazenagem
4.1 Embalagem
Se assim for exigido, o produto pode ser fornecido em parte com uma
embalagem impermeável e, além disso, parcialmente no estado seco.
Uma embalagem impermeável envolve o produto por todos os lados com
uma folha plástica.
Além disso, os produtos secos são identificados por uma plaqueta de aviso
amarela afixada na embalagem impermeável. Também é possível fornecer
no estado seco dentro do recipiente para transporte.
As instruções correspondentes que se encontram nas próximas seções
devem ser aplicadas criteriosamente.

4.1.1 Adequação

AVISO

Danos causados por empilhamento incorreto das caixas!
O empilhamento incorreto das caixas pode ocasionar danos ao material
embalado.
► A identificação externa da embalagem permite saber se, por exemplo, o
comutador de derivação em carga ou o seletor estão embalados na
posição em pé. Nunca empilhe essas caixas.
► O princípio básico é: não empilhe caixas com altura superior a 1,5 m.
► Em outros casos aplica-se o seguinte: empilhe no máximo duas caixas
de tamanho igual.
A embalagem é adequada para meios de transporte que estejam em
perfeitas condições de conservação e funcionamento e de acordo com as
leis e regulamentos de transporte locais.
O material embalado é acondicionado em uma caixa estável. Essa caixa
garante que o material embalado permaneça estabilizado na posição de
transporte prevista para evitar mudanças de posição inadmissíveis e que
alguma de suas peças toque a área de carga do meio de transporte ou o
piso após o descarregamento.
Uma embalagem impermeável envolve o produto por todos os lados com
uma folha plástica. O material embalado é protegido contra umidade por
meio de um agente secador. A folha plástica foi selada após a colocação do
agente secador.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019

6107891/02 PT

ECOTAP® VPD®

25

4 Embalagem, transporte e armazenagem

4.1.2 Marcações
A embalagem contém instruções para o transporte seguro e a
armazenagem adequada. Para o envio de produtos não perigosos, aplicamse os seguintes símbolos. Estes símbolos devem ser sempre observados.

Proteger contra Este lado para
a umidade
cima

Frágil

Suspender por
aqui

Centro de
gravidade

Tabela 5: Símbolos válidos para o envio

4.2 Transporte, recebimento e tratamento de envios
ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e perigo de danos materiais!
Perigo de morte e de danos materiais causado por cargas que podem
tombar ou cair.
► Transportar a caixa apenas se estiver fechada.
► Durante o transporte, não remover o material de fixação utilizado na
caixa.
► Se o produto for fornecido em paletes, providenciar material de fixação
em quantidade suficiente.
► Somente pessoal encarregado e instruído pode selecionar o material do
anteparo e os anteparos da carga.
► Não permanecer sob a carga suspensa.
► Empregar meios de transporte e dispositivos de içamento com
capacidade suficiente de acordo com as indicações de peso contidas na
nota de entrega.
Além das vibrações, geralmente também ocorrem impactos durante o
transporte. Para afastar a possibilidade de danos, deve-se evitar que o
aparelho sofra quedas, tombamentos, choques ou seja virado de borco.
Caso uma caixa tombe, caia de certa altura (p. ex. por rompimento do
anteparo) ou caia livremente, geralmente ocorrem danos
independentemente do seu peso.
Antes da aceitação (confirmação de recebimento), o destinatário deve
verificar cada entrega quanto a:
▪ integridade do material de acordo com a nota de expedição
▪ danos exteriores de qualquer tipo
As verificações devem ser efetuadas depois do descarregamento, quando é
possível ter acesso à caixa ou à embalagem de transporte por todos os
seus lados.
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Danos visíveis Se, no recebimento do envio, forem constatados danos externos causados
pelo transporte, proceda da seguinte forma:
▪ Descreva imediatamente nos documentos de expedição os danos
causados pelo transporte constatados e exija a assinatura do responsável
pela entrega.
▪ No caso de danos graves, perda total e altos custos de reparação, entre
em contato imediatamente com o fabricante e com a seguradora
responsável.
▪ Após a constatação do dano, não altere o seu estado e mantenha o
material de embalagem até que tenha sido decidida a realização uma
vistoria por parte da empresa de transporte ou da seguradora.
▪ Registre no local o dano com as empresas de transporte responsáveis.
Isso é indispensável para um pedido de indenização!
▪ Fotografe os danos na embalagem e no produto embalado. Isso também
se aplica a danos por corrosão no material de embalagem pela infiltração
de umidade (chuva, neve, água de condensação).
▪ AVISO! Se o produto tiver sido fornecido em uma embalagem hermética,
verifique-a imediatamente. Caso tenham ocorrido danos à embalagem
com vedação, em nenhuma hipótese o produto deverá ser montado ou
colocado em funcionamento. Seque novamente o produto seco embalado
de acordo com as instruções de serviço ou entre em contato com o
fabricante para determinar o procedimento seguinte com relação à
secagem. Caso contrário, podem ocorrer danos ao produto embalado.
▪ Indique o nome das peças danificadas.
Danos ocultos No caso de danos que só são descobertos após a retirada da embalagem
(danos ocultos), proceda da seguinte forma:
▪ Entre em contato com o possível causador do dano o mais rápido
possível por telefone e por escrito, comunicando-lhe da sua
responsabilidade e prepare uma descrição dos danos.
▪ Para isso, observe os prazos válidos no respectivo país. Informe-se sobre
isso com a antecedência necessária.
No caso dos danos ocultos, é difícil responsabilizar a empresa de
transportes (ou outros causadores do dano). Em termos atuariais, uma
solicitação de indenização dessa natureza somente tem chances de
sucesso se isso estiver expressamente determinado no contrato de seguro.

4.3 Armazenagem de material enviado
Material embalado secado pela Maschinenfabrik Reinhausen
Retire da embalagem impermeável o produto seco pela Maschinenfabrik
Reinhausen imediatamente após o recebimento e armazene-o de modo
hermético em óleo isolante até sua utilização definitiva se produto embalado
não tiver sido fornecido com óleo.
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Material embalado sem secagem
Produtos sem secagem com embalagem com vedação em boas condições
podem ser armazenados ao ar livre se forem observadas as seguintes
condições.
Na seleção e preparação do local de armazenamento, é obrigatório:
▪ Proteger o material armazenado contra umidade (alagamentos, água de
degelo de neve e gelo), sujeira, animais nocivos como ratazanas, ratos,
cupins, etc. e contra o acesso não autorizado.
▪ Apoiar as caixas sobre caibros e ripas para protegê-las contra a umidade
do piso e proporcionar melhor ventilação.
▪ Garantir que a base de sustentação tenha capacidade de carga
suficiente.
▪ Manter as vias de acesso livres.
▪ Verificar o material armazenado em intervalos regulares, especialmente
após tempestades, chuvas fortes, nevascas, etc. e tomar as providências
adequadas.
A folha de embalagem deve ser protegida contra luz solar direta para evitar
que seja desfeita pelos raios ultravioleta, o que leva à perda da vedação da
embalagem.
Se a montagem do produto for realizada mais de seis meses após o
fornecimento, é preciso tomar as providências necessárias oportunamente.
Essas providências podem ser:
▪ Regeneração profissional do agente secador e reconstrução da
embalagem com vedação.
▪ Desembalagem do produto e armazenamento em um ambiente
apropriado (com boa ventilação, e, na medida do possível, isento de
poeira e com umidade relativa do ar < 50%).

4.4 Desembalar os materiais enviados e verificar se existem
danos
▪ AVISO! Transportar a caixa ainda embalada até o local em que o
produto será instalado. Abrir a embalagem com vedação apenas
imediatamente antes da montagem. Caso contrário, podem ocorrer danos
ao material embalado devido à embalagem com vedação ineficaz.
▪

ADVERTÊNCIA! Durante a desembalagem do produto, verificar o seu
estado. Produtos acondicionados em caixas altas devem ser protegidos
contra tombamento. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos graves e
danos ao produto embalado.

▪ Verificar se estão presentes todos os acessórios de acordo com a nota de
entrega.
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5 Montagem
5.1 Fixar o comutador de derivação em carga à tampa do
transformador
AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga e ao
transformador!
Danos ao comutador de derivação em carga e transformador causados por
contornamento elétrico devido a uma distância muito pequena até o
acionamento motorizado!
► Ao posicionar a abertura do transformador, tenha o cuidado de deixar
uma distância suficiente até as peças vizinhas sob tensão.

Montar o comutador de derivação em carga no sentido horizontal com o
módulo de vedação na tampa do transformador.
Não pintar a área da parte inferior da tampa do transformador, na qual
estará posteriormente situado o anel de vedação do módulo de vedação.
Somente é permitido um primer.
1. Fazer uma abertura para o módulo de vedação assim como furos para os
parafusos de fixação na tampa do transformador. As medidas e a posição
podem ser obtidas no desenho cotado no apêndice.
2. Limpar as superfícies de vedação no módulo de vedação e o lado inferior
da tampa do transformador. Instalar o anel de vedação fornecido no
módulo de vedação.
3.

ATENÇÃO! Apertar os parafusos aos poucos e em cruz, como
descrito a seguir, e ter cuidado para impedir que haja distorção na
fixação. Se os parafusos não forem apertados corretamente, o comutador
de derivação em carga poderá sofrer danos.

4. Inserir o comutador de derivação em carga por baixo através da abertura
na tampa do transformador.
5. Apertar os parafusos manualmente por igual e em cruz. Apertar os
parafusos em cruz com torque prévio de 9 Nm.
6. Verificar se o flange e a vedação estão assentados de modo uniforme.
7. Apertar os parafusos em cruz até atingir o torque total de 16 Nm.
8. Prender os parafusos novamente no sentido horário com torque total até
que não seja mais possível continuar a girá-los.
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5.1.1 Fixação do ECOTAP® VPD® III

AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga e ao
transformador!
Somente é permitido operar o comutador de derivação em carga em
transformadores completamente preenchidos com fluido isolante. Se isso
não for observado, podem ocorrer descargas elétricas que danificam
consideravelmente o comutador de derivação em carga e o transformador.
► A utilização de transformadores herméticos com bolsão de gás embaixo
da tampa do transformador somente é permitida com um modelo
especial correspondente.
Montar o comutador de derivação em carga no sentido horizontal com o
módulo de vedação na tampa do transformador.
Não pintar a área da parte inferior da tampa do transformador, na qual
estará posteriormente situado o anel de vedação do módulo de vedação.
Somente é permitido um primer.
1. Fazer uma abertura para o módulo de vedação assim como furos para os
parafusos de fixação na tampa do transformador. As medidas e a posição
podem ser obtidas no desenho cotado no apêndice.

Figura 9: Vista do lado superior da tampa do transformador com abertura para o módulo de
vedação
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2. Limpar as superfícies de vedação no módulo de vedação e o lado inferior
da tampa do transformador. Instalar o anel de vedação fornecido no
módulo de vedação.

Figura 10: Anel de vedação

3.

ATENÇÃO! Apertar os parafusos aos poucos e em cruz, como
descrito a seguir, e ter cuidado para impedir que haja distorção na
fixação. Se os parafusos não forem apertados corretamente, o comutador
de derivação em carga poderá sofrer danos.

4. Inserir o comutador de derivação em carga por baixo através da abertura
na tampa do transformador.
5. Apertar os parafusos manualmente por igual e em cruz. Apertar os
parafusos em cruz com torque prévio de 9 Nm.
6. Verificar se o flange e a vedação estão assentados de modo uniforme.
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7. Apertar os parafusos em cruz até atingir o torque total de 16 Nm.

Figura 11: Fixação do comutador de derivação em carga

Torque prévio

9 Nm

Torque total

16 Nm

8. Prender os parafusos novamente no sentido horário com torque total até
que não seja mais possível continuar a girá-los.
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5.1.2 Fixação do ECOTAP® VPD® I

AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga e ao
transformador!
O comutador de derivação em carga deve ser imerso completamente em
fluido isolante. Se as peças condutoras de energia do comutador de
derivação em carga estiverem expostas ao ar, podem ocorrer descargas
elétricas que danificam consideravelmente o comutador de derivação em
carga e o transformador.
► A utilização em transformadores herméticos com bolsão de gás somente
é permitido com distância suficiente entre o bolsão de gás e o comutador
de derivação em carga e os contatos de conexão.
► A distância até o bolsão de gás deve garantir que o comutador de
derivação em carga esteja totalmente imerso em fluido isolante em todas
as situações de operação.
Montar o comutador de derivação em carga na vertical à parede lateral do
transformador, junto com o módulo de vedação.
Não pintar a superfície da parte interior da parede do transformador, na
qual estará posteriormente situado o anel de vedação do módulo de
vedação. Somente é permitido um primer.
1. Fazer uma abertura para o módulo de vedação assim como furos para os
parafusos de fixação na parede lateral do transformador. As medidas e a
posição podem ser obtidas no desenho cotado no apêndice.

Figura 12: Vista da parede lateral do transformador com abertura para o módulo de vedação
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2. Limpar as superfícies de vedação no módulo de vedação e a parede
lateral do transformador. Instalar o anel de vedação fornecido no módulo
de vedação.

Figura 13: Anel de vedação

3.

ATENÇÃO! Apertar os parafusos aos poucos e em cruz, como
descrito a seguir, e ter cuidado para impedir que haja distorção na
fixação. Se os parafusos não forem apertados corretamente, o comutador
de derivação em carga poderá sofrer danos.

4. Fazer o comutador de derivação em carga lateralmente e de dentro para
fora pela abertura da parede lateral do transformador.
5. Apertar os parafusos manualmente por igual e em cruz. Apertar os
parafusos em cruz com torque prévio de 9 Nm.
6. Verificar se o flange e a vedação estão assentados de modo uniforme.
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7. Apertar os parafusos em cruz até atingir o torque total de 16 Nm.

Figura 14: Fixação do comutador de derivação em carga

Torque prévio

9 Nm

Torque total

16 Nm

8. Prender os parafusos novamente no sentido horário com torque total até
que não seja mais possível continuar a girá-los.
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5.2 Conectar o enrolamento de tap e a derivação do comutador
de derivação em carga
AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga devido à
montagem incorreta!
Se houver erros de montagem o comutador de derivação em carga pode
ser danificado e comprometer a segurança da operação.
► Conectar os condutores de ligação sem que haja distorção e impedir que
possa haver transmissão de forças dos condutores de ligação para o
comutador de derivação em carga.
► Para garantir a resistência dielétrica, isolar com papel com pelo menos
3 mm e espessura os condutores de ligação direcionados à tampa ou à
parede lateral do transformador, incluindo os pontos de ligação.
► Uma dobra na nos contatos de conexão podem limitar a resistência
dielétrica pode e reduzir as tensões suportáveis nominais de acordo com
a especificação do capítulo “Dados técnicos” [►Parágrafo 11.4, Página
72]! Verifique se a resistência dielétrica necessário na aplicação
também pode ser garantida após a montagem.
► O gráfico a seguir mostra áreas especialmente críticas para as distâncias
de isolamento. Evite dobrar os contatos de conexão para dentro dessas
áreas críticas.
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Comutador de derivação em carga ECOTAP® VPD® III sem pré-seletor

Figura 15: Distâncias de isolamento para ECOTAP® VPD® III sem pré-seletor

1

Tampa do transformador

2

Área crítica: distância até as peças aterradas

3

Área crítica: distância entre as fases
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Comutador de derivação em carga ECOTAP® VPD® III com pré-seletor

Figura 16: Distâncias de isolamento para ECOTAP® VPD® III com pré-seletor
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Comutador de derivação em carga ECOTAP® VPD® I sem pré-seletor

Figura 17: Distâncias de isolamento para ECOTAP® VPD® I sem pré-seletor

1 Parede lateral do transformador
2 Barra de suporte
3 Área crítica: distância até as peças aterradas

AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga por conexões
crimpadas executadas incorretamente!
As conexões crimpadas executadas incorretamente prejudicam a
segurança da operação.
► Executar as conexões crimpadas de acordo com a DIN EN 61238-1.
► No caso de conexões crimpadas é permitido encurtar os contatos de
conexão com 6 cm no máximo.
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AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga por ligações
soldadas executadas incorretamente!
Se executadas incorretamente, as ligações soldadas prejudicam a
segurança da operação.
► Não é permitido encurtar os contatos de conexão.
► A ligação soldada somente pode ser executada na extremidade dos
contatos de conexão (aprox. 30 mm).
► Garantir o fornecimento de calor correto de acordo com os materiais
utilizados para evitar tanto pontos de solda frios quanto danos térmicos
ao comutador de derivação em carga.
► Tenha o cuidado de evitar arestas afiadas ou partes pontiagudas nos
pontos de conexão. Isso pode causar uma aumento da intensidade do
campo, o que pode ocasionar descargas parciais.
► Remover resíduos de fundente.
Observando as instruções de segurança, é possível executar essas ligações
de conexão de acordo com o esquema de ligação fornecido específico para
o pedido. O esquema de ligação também contém a atribuição exata de cada
conector do comutador de derivação em carga.
1. Para isso, conectar o enrolamento de tap e as derivações do comutador
de derivação em carga por meio de crimpagem ou de solda com os
contatos de comutação do comutador de derivação em carga.

Figura 18: Conexão do enrolamento de tap (exemplo para ECOTAP® VPD® III)
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Figura 19: Conexão do enrolamento de tap (exemplo para ECOTAP® VPD® I)

2. Se for necessária dobrar os contatos de conexão, é necessário seguir os
procedimentos de segurança e, durante o procedimento, segurar com
mais um alicate de modo que não seja transmitida nenhuma força para o
comutador de derivação em carga. Para facilitar o acesso,
recomendamos começar com as conexões mais baixas.
Se tiver perguntas sobre a execução das ligações de conexão, entre em
contato com a assistência técnica da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

5.3 Montar o acionamento motorizado e a unidade de comando
Para a preparação, verifique se o comutador de derivação em carga está
em uma posição de serviço definida.
1.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019

PERIGO! Executar o teste da posição de serviço antes que o
transformador entre em operação ou proteger o transformador contra
religamento após desligá-lo. A não observância pode causar a morte ou
ferimentos graves!
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2. Desmontar e guardar a placa de segurança de transporte. Não deixar o
módulo de vedação aberto por períodos longos de tempo para evitar
impurezas e danos à mecânica.

Figura 20: Desmontagem da placa de segurança de transporte

3. Na primeira montagem: remover o colante com advertência.

Figura 21: Remover o colante

42

ECOTAP® VPD®

6107891/02 PT

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019

5 Montagem

4. Verificar a posição do comutador de derivação em carga: a posição de
serviço atual é indicada pela engrenagem.

Figura 22: Verificar a posição de serviço (representação de exemplo)

5. Além disso, verificar a posição do veio do comutador de derivação em
carga. Se a comutação de derivação em carga previamente iniciada tiver
sido encerrada corretamente, a seta situada no disco de cames
apontará para a seta na tampa .

Figura 23: Veio de posição do comutador de derivação em carga

ð Se o veio do comutador de derivação em carga estiver nessa posição,
o comutador de derivação em carga estará em uma posição de serviço
definida Caso contrário, corrigir a posição como descrito a seguir.
6. AVISO! Utilizar somente o eixo de transmissão de emergência montado
no módulo de vedação. Caso contrário, podem ocorrer danos ao
comutador de derivação em carga.
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7. Puxar o eixo de transmissão de emergência para fora do suporte no
módulo de vedação.

Figura 24: Remoção do eixo de transmissão de emergência

8. Inserir o eixo de transmissão de emergência com a chaveta de ajuste no
veio do comutador de derivação em carga.

Figura 25: Colocação do eixo de transmissão de emergência

9. Girar o eixo de transmissão de emergência com uma ferramenta
apropriada na direção da posição de serviço desejada.

Figura 26: Acionamento do eixo de transmissão de emergência
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10. AVISO! Em cada comutação de tap, girar o eixo de transmissão de
emergência até que seja executada uma volta completa e a seta situada
no disco de cames (1) aponte novamente para a seta situada na
cobertura (2). Caso contrário, a comutação de tap não será
corretamente concluída, o que pode ocasionar danos ao comutador de
derivação em carga e ao transformador.

Figura 27: Veio de posição do comutador de derivação em carga

ð A posição de serviço atual é indicada pela engrenagem.

Figura 28: Verificar a posição de serviço (representação de exemplo)

11. Puxar o eixo de transmissão de emergência para fora do veio do
comutador de derivação em carga e inseri-lo novamente no suporte.

Figura 29: Reposição do eixo de transmissão de emergência
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12. Fechar o módulo de vedação com a placa de segurança de transporte
se o acionamento motorizado não for montado imediatamente.
É necessário montar e desmontar o acionamento motorizado e a unidade de
comando várias vezes:
1. Após a montagem do comutador de derivação em carga, colocar o
acionamento motorizado e a unidade de comando em funcionamento,
incluindo o ajuste automático e as comutações de teste.
Essa primeira colocação em funcionamento é necessária para o teste do
cabeamento entre o comutador de derivação em carga e o transformador
de acordo com a seguinte descrição contida na seção “Executar
medições” [►Parágrafo 5.4, Página 46].
2. Antes de “Secar o comutador de derivação em carga” [►Parágrafo 5.5,
Página 49], monte novamente o acionamento motorizado e a unidade de
comando para evitar danos.
3. Após a secagem e o abastecimento de óleo [►Parágrafo 5.6, Página
51], deve ser executada a “colocação em funcionamento do comutador
de derivação em carga pelo fabricante do transformador [►Parágrafo 6.1,
Página 52]. Para isso monte o acionamento motorizado e a unidade de
comando uma segunda vez.
4. Antes de executar os “testes de isolamento no cabeamento do
transformador [►Parágrafo 6.1.1.2, Página 54]“, desconectar na
unidade de comando o cabo de ligação que vai para o acionamento
motorizado para evitar danos.
5. Antes da “colocação em funcionamento do transformador no local de
instalação” [►Parágrafo 6.3, Página 57], reconectar a unidade de
comando e colocar em operação.
A descrição da montagem, colocação em funcionamento e teste do
acionamento motorizado e da unidade de comando podem ser encontradas
nas instruções de serviço do acionamento motorizado
ECOTAP® VPD® MD&C.

5.4 Executar medições
ADVERTÊNCIA

Choque elétrico por operação incorreta!
Perigo de morte e de ferimentos graves por choque elétrico!
► Executar as medições apenas quando o transformador estiver desligado
da tensão.
► Executar a comutação de tap apenas com a unidade de comando.
► Durante esta prova, não são permitidas comutações de tap por
acionamento com eixo de transmissão de emergência.
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AVISO

Danos ao acionamento motorizado e comutador de derivação
em carga!
Danos ao comutador de derivação em carga e transformador causados por
medição da relação de tensões incorreta!
► Não comutar o comutador de derivação em carga sem abastecimento
completo de óleo mais de 100 vezes.
► Comutar o comutador de derivação em carga exclusivamente por meio
da unidade de comando.
► Utilizar o eixo de transmissão de emergência apenas para resolução de
falhas [►Parágrafo 8, Página 61] e nunca operar com uma furadeira.
Antes da secagem do transformador, execute a medição da relação de
tensões e a medição de resistência em corrente contínua como descrito a
seguir.
A pré-condição é a montagem e colocação em funcionamento corretos do
acionamento motorizado e da unidade de comando de acordo com as
instruções de serviço do acionamento motorizado ECOTAP® VPD® MD&C.
Ali é possível encontrar mais detalhes sobre as comutações de teste
necessárias, o ajuste automático e a operação da unidade de comando.
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Executar a medição da relação de tensões
1. Pressionar

na unidade de comando para ativar a operação manual.

ð O LED situado acima da tecla acende.

Figura 30: Ativação da operação manual

2. Pressionar
desejada.

e

repetidamente até atingir a posição de serviço

ð A nova posição de serviço é exibida na unidade de comando.
3. Executar a medição da relação de tensões em todas as posições de
serviço.
ð Depois de verificar os resultados do medidor, a medição da relação de
tensões estará concluída.
Verifique a configuração do transformador de acordo com os esquemas de
ligação fornecidos se a comutação de tap não ocorrer na direção desejada.
O comportamento do comando (tensão mais baixa na posição mais baixa
ou mais alta) pode ser adaptado de modo correspondente através da
parametrização. Para isso, siga a descrição contida nas instruções de
serviço do acionamento motorizado ECOTAP® VPD® MD&C, seção
“Inverter comandos de deslocamento”.
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Executar a medição de resistência em corrente contínua
A corrente contínua medida é normalmente limitada a 10 % da corrente
estipulada do enrolamento do transformador medido para evitar um
aquecimento exagerado do enrolamento.
Observe as correntes de medição máximas permitidas para o comutador de
derivação em carga na medição de resistência em corrente contínua no
transformador.
Corrente de medição máxima
permitida
Tanque do transformador vazio

máximo 10 A DC

Tanque do transformador preenchido
com óleo isolante

máximo 10 A DC

Tabela 6: Correntes medidas máximas permitidas

Execute a medição de resistência em corrente contínua do seguinte modo:
1. Pressionar

na unidade de comando para ativar a operação manual.

ð O LED situado acima da tecla acende.
2. Pressionar
desejada.

e

repetidamente até atingir a posição de serviço

ð A nova posição de serviço é exibida na unidade de comando.
3. Executar a medição de resistência em corrente contínua em todas as
posições de serviço.
ð Depois de verificar os resultados do medidor, a medição de resistência
em corrente contínua estará concluída.

5.5 Secar o comutador de derivação em carga
AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga, acionamento
motorizado e unidade de comando por causa da secagem!
Uma secagem executada incorretamente prejudica peças sensíveis ao
calor.
► Desmontar o acionamento motorizado e a unidade de comando e não
secar.
► Fixar a tampa de segurança de transporte antes da secagem para
proteger o comutador de derivação em carga de acordo com a descrição
a seguir.
► Impeça que a temperatura do comutador de derivação em carga
ultrapasse 135 °C.
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Para preparar a secagem, faça o seguinte:
ü Desmontar o acionamento motorizado e a unidade de comando de
acordo com a descrição na seção “Desmontagem antes da secagem do
transformador” das instruções de serviço do acionamento motorizado
ECOTAP® VPD® MD&C.
1. Limpar as superfícies de vedação no módulo de vedação e placa de
segurança de transporte e observar o posicionamento correto do anel de
vedação.
2. Posicionar e fixar a placa de segurança de transporte antes da secagem.

Figura 31: Fixação da placa de segurança de transporte

Modos de secagem possíveis:
É possível secar o comutador de derivação em carga por um dos métodos
descritos a seguir.
▪ Secagem a vácuo no forno
▪ Secagem a vácuo no tanque do transformador
▪ Secagem com vapor de querosene na estufa a vácuo
▪ Secagem com vapor de querosene no tanque do transformador
▪ Secagem de baixa frequência no forno
▪ Secagem de baixa frequência no tanque do transformador
A duração da secagem varia conforme o transformador.
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5.6 Encher o transformador com óleo
Para abastecer o transformador, utilize somente óleo isolante mineral novo
para transformadores em conformidade com IEC 60296 (Specification for
unused mineral insulating oils for transformers and switchgear).
Desde que permitido pelo fabricante do transformador, é possível utilizar
alternativamente ésteres sintéticos em conformidade com IEC 61099
(Specification for unused synthetic organic esters for electrical purposes) ou
ésteres naturais em conformidade com IEC 62770 (Specification for unused
natural esters for transformers and similar electrical equipment).
Entre em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH se desejar
utilizar líquidos isolantes alternativos.
Observe a faixa de temperatura permitida do óleo do transformador no
capítulo “Dados técnicos [►Parágrafo 11.2, Página 68]”.

AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga!
Um transformador que não esteja completamente abastecido com óleo
pode causar danos ao comutador de derivação em carga!
► Antes da colocação em funcionamento do comutador de derivação em
carga, abastecer o transformador completamente com óleo.
► No caso do modelo especial do comutador de derivação em carga
trifásico para transformadores herméticos com bolsão de gás, é
imprescindível observar as informações sobre o abastecimento de óleo
nos desenhos cotados fornecidos.
1. Abastecer completamente o transformador com óleo.
2. Retirar uma amostra de óleo do transformador.
3. Registrar a temperatura da amostra de óleo imediatamente após a
retirada.
4. Determinar a resistência dielétrica e o teor de água com uma temperatura
de óleo de 20 °C ± 5 °C. A resistência dielétrica e o teor de água devem
respeitar os seguintes valores-limite:

Na primeira colocação em
funcionamento do
transformador

Ud

H 2O

> 60 kV/2,5 mm

< 12 ppm

Tabela 7: Valores-limite para o óleo isolante mineral (resistência dielétrica Ud medida em
conformidade com IEC 60156)
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6 Colocação em funcionamento
Este capítulo contém uma descrição da colocação em funcionamento do
aparelho. A colocação em funcionamento está subdividida entre as
seguintes seções:
▪ Colocação em funcionamento pelo fabricante do transformador
▪ Transporte do transformador ao local de instalação
▪ Colocação em funcionamento no local de instalação

6.1 Colocação em funcionamento do comutador de derivação
em carga pelo fabricante do transformador
ADVERTÊNCIA

Partes lançadas e respingos de óleo quente por sobrecarga do
comutador de derivação em carga!
O comutador de derivação em carga pode comutar correntes com valor de
até 2 vezes o valor da corrente transitória nominal. Correntes mais altas
ocorrem, por exemplo, ao ligar os transformadores (corrente de partida) ou
no caso de curtos-circuitos. Podem ocorrer tensões mais altas, por
exemplo, por sobre-excitação do transformador após desligamento de
carga.
Perigo de morte e de ferimentos graves por partes lançadas e respingos de
óleo quente.
► Verificar se o comutador de derivação em carga não está
sobrecarregado.
► Se ocorrerem correntes mais altas, impedir a comutação de derivação
em carga.
► A tensão de taps nominal não pode ser ultrapassada. Uma
ultrapassagem de curta duração da tensão de taps nominal de até 10% é
permitida, desde que a corrente transitória nominal não seja
ultrapassada.
► Os valores-limite de temperatura conforme os dados técnicos não podem
ser ultrapassados.

AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga por comutação
sem óleo!
Um número muito alto de comutações sem o abastecimento completo de
óleo do transformador provoca danos ao comutador de derivação em
carga!
► Não comutar o comutador de derivação em carga sem abastecimento
completo de óleo mais de 100 vezes.
► Utilizar o eixo de transmissão de emergência apenas para resolução de
falhas [►Parágrafo 8, Página 61] e nunca operar com uma furadeira.
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Antes de iniciar o teste do transformador, execute os seguintes
procedimentos que estão detalhados nas instruções de serviço do
acionamento motorizado ECOTAP® VPD® MD&C.
1. Montar e acoplar o acionamento motorizado e a unidade de comando
2. Colocar o acionamento motorizado e a unidade de comando em
funcionamento.
3. Executar o ajuste automático e as comutações de teste.
ð Em seguida, é possível começar os testes do transformador. Para isso,
observe a seguinte descrição.

6.1.1 Testes no transformador
Se houver alguma dúvida com relação aos testes, entre em contato com a
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.1.1.1 Testes de alta tensão elétrica no transformador

ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e de ferimentos graves durante o teste do
transformador por gases explosivos!
Por causa do acúmulo de gases explosivos sob a tampa do transformador,
na tubulação, no conservador de óleo e na abertura do desumidificador de
ar, no caso de procedimentos indevidos, existe perigo de morte por partes
lançadas e respingos de óleo quente!
► Nas proximidades diretas não pode haver chamas abertas, superfícies
aquecidas ou centelhas (por exemplo, por carga estática).
► Verificar se o comutador de derivação em carga está totalmente imerso
no óleo.
► Utilize apenas mangueiras, tubulações e bombas que sejam condutoras,
aterradas e permitidas para uso com líquidos inflamáveis.
► Verificar se todos os dispositivos de segurança do comutador de
derivação em carga estão prontos para funcionar.
► Utilizar os equipamentos de proteção pessoal adequados.
► Não permaneça na área de perigo durante o teste do transformador.
► Observar as diretivas de proteção contra incêndio aplicáveis.
► Os trabalhos no transformador devem ser executados exclusivamente
por pessoal treinado.
Cada comutador de derivação em carga é produzido pelo fabricante
especialmente para o transformador descrito no pedido e passa por testes e
controles de qualidade no fabricante.
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A operação conjunta do transformador e do comutador de derivação em
carga, porém, não pode ser simulada pelo fabricante e não pode ser testada
somente no comutador de derivação em carga.
Por isso, durante o teste do transformador, ou seja, o teste da primeira
operação conjunta do transformador e do comutador de derivação em
carga, não é possível garantir com absoluta certeza que não ocorram
irregularidades ou falhas de funcionamento.
Portanto, tome as medidas necessárias para que todo o pessoal
responsável por esse teste do transformador seja qualificado e treinado,
conheça e obedeça às normas de proteção e as regras técnicas aplicáveis,
seja informado sobre os potenciais perigos e use de forma responsável o
equipamento de proteção no trabalho para evitar ferimentos e danos
materiais.
Remova os cabos utilizados para o teste antes de executar o teste de alta
tensão, pois esses atuam como antenas. Verifique se é sempre mantida a
distância de arco necessária entre as buchas de passagem e o
acionamento motorizado incluindo o cabo de ligação.
Em caso de dúvidas sobre os possíveis perigos, informe-se junto ao
fabricante antes do início do teste do transformador.
Executar os testes necessários para a aprovação do transformador somente
depois dos trabalhos descritos acima.
6.1.1.2 Teste de isolamento na fiação do transformador
O acionamento motorizado e a unidade de comando/regulagem são
fornecidos já testados quanto ao isolamento. Não é necessário realizar
outro teste de isolamento. Se quiser executar um teste de isolamento do
cabeamento do transformador, observe as seguintes orientações.

AVISO

Danos à unidade de comando!
Danos à unidade de comando por tensões mais altas que o permitido
durante o teste de isolamento no cabeamento do transformador.
► Desconecte o cabo de ligação vai do acionamento motorizado até a
unidade de comando antes de executar o teste de isolamento no
cabeamento do transformador.
Para desconectar a unidade de comando, faça o seguinte:
1.

PERIGO! Verificar se todos os condutores na área de trabalho estão
isentos de tensão e se os dispositivos de desligamento estão protegidos
contra religamento.. Caso contrário, nos trabalhos subsequentes haverá
perigo de morte por tensão elétrica.

Depois do desligamento da alimentação de tensão, o LED
pode
continuar aceso por até 30 minutos. Isso indica que o acumulador de
energia ainda está carregado. Isso não acarreta nenhum perigo durante a
montagem ou desmontagem da unidade de comando.
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2. Remover o conector do terminal X1 na unidade de comando.
3. Remover o conector do terminal X2 na unidade de comando.
4. Remover o conector do terminal X4 na unidade de comando.

Figura 32: Cabo de conexão

5. Enrolar o cabo de ligação e fixá-lo ao acionamento motorizado.
Em seguida, é possível executar o teste de isolamento.

6.1.2 Zerar o reajuste automático
Antes do transporte do transformador para o local de instalação, zere o
ajuste automático. Desse modo fica garantido que, durante a colocação em
funcionamento no local de instalação, será executado um novo ajuste
automático.
Para zerar o ajuste automático, faça o seguinte:
ü O modo de operação AVR MANUAL está ativo.
1. Pressionar

.

2. Pressione

+

durante mais de 5 segundos.

ð
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3. Pressionar

até que o seja exibido o código 3.

ð
4. Pressionar
ð O LED

para confirmar a seleção.
acende e é exibido o código de erro E4.1.

6.2 Transporte do transformador ao local de instalação
PERIGO

Perigo de morte por choque elétrico!
Se o aparelho e os arredores da instalação não forem desligados da rede,
podem ocorrer choques elétricos!
► Desligar a tensão do aparelho e dos arredores da instalação e proteger
contra religamento.

AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga!
Danos ao comutador de derivação em carga por posicionamento incorreto!
► Não remover o acionamento motorizado do comutador de derivação em
carga após o ajuste automático do comutador de derivação em carga.
1. Para o transporte do transformador, desconectar o cabo de ligação da
unidade de comando. A descrição para isso pode ser encontrada na
seção “Teste de isolamento no cabeamento do
transformador” [►Parágrafo 6.1.1.2, Página 54].
2. Enrolar o cabo de ligação, fixá-lo ao acionamento motorizado e protegê-lo
contra umidade com um filme plástico e fita adesiva.
3. AVISO! Se você não proteger o cabo de ligação de modo apropriado,
pode ocorrer a entrada de umidade, o que pode ocasionar danos ao
acionamento motorizado.
4. Transportar a unidade de comando na embalagem de envio da MR.
5. AVISO! A unidade de comando não é destinada à operação, transporte
ou armazenamento ao ar livre..
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6.3 Colocação em funcionamento do transformador no local de
instalação
ADVERTÊNCIA

Partes lançadas e respingos de óleo quente por sobrecarga do
comutador de derivação em carga!
O comutador de derivação em carga pode comutar correntes com valor de
até 2 vezes o valor da corrente transitória nominal. Correntes mais altas
ocorrem, por exemplo, ao ligar os transformadores (corrente de partida) ou
no caso de curtos-circuitos. Podem ocorrer tensões mais altas, por
exemplo, por sobre-excitação do transformador após desligamento de
carga.
Perigo de morte e de ferimentos graves por partes lançadas e respingos de
óleo quente.
► Verificar se o comutador de derivação em carga não está
sobrecarregado.
► Se ocorrerem correntes mais altas, impedir a comutação de derivação
em carga.
► A tensão de taps nominal não pode ser ultrapassada. Uma
ultrapassagem de curta duração da tensão de taps nominal de até 10% é
permitida, desde que a corrente transitória nominal não seja
ultrapassada.
► Os valores-limite de temperatura conforme os dados técnicos não podem
ser ultrapassados.
Antes de ligar a tensão ao transformador, execute os seguintes
procedimentos que estão detalhados nas instruções de serviço do
acionamento motorizado ECOTAP® VPD® MD&C.
1. Montar e acoplar o acionamento motorizado e a unidade de comando
2. Colocar o acionamento motorizado e a unidade de comando em
funcionamento.
3. Executar o ajuste automático e as comutações de teste.
4. Testar os parâmetros de regulagem e a regulagem de tensão automática.
5. No caso de operação com fluidos isolantes alternativos, ativar o bloqueio
de temperatura
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6.3.1 Ligar a barra coletora de baixa tensão

AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga e ao
transformador!
No caso de uma comutação de derivação em carga, uma corrente de
partida não completamente atenuada pode ocasionar danos ao comutador
de derivação em carga e ao transformador em uma comutação de carga!
► Após ligar o transformador, verifique se a corrente de partida se atenua
completamente antes que seja executada a comutação de derivação em
carga. Geralmente, as correntes de partida são várias vezes mais
intensas que corrente nominal do transformador e podem sobrecarregar
o comutador de derivação em carga na comutação de carga.
Depois de efetuar a conexão da unidade de comando e executar
comutações de teste, é possível colocar a barra coletora de baixa tensão
em funcionamento como descrito a seguir:
1. Mover o comutador de derivação em carga até a posição média.
Conforme o caso, poderá ser conveniente mover o comutador de derivação
em carga para outra posição que não a posição média. Com isso é possível
reduzir as diferenças de tensão entre as redes que devem ser ligadas,
minimizando assim a corrente de partida.
2. Na unidade de comando, ajustar o modo de funcionamento desejado
pressionado a tecla correspondente:
- Operação automática: AVR AUTO
- Operação manual: AVR MANUAL
- Comando por conexão externa: EXTERNAL CONTROL
3. Ligar a barra coletora de baixa tensão.
4. Verifique se, após ligar o transformador, a corrente de partida se dissipou.
ð Agora podem ser executadas comutações de derivação em carga tanto
em condições de marcha em vazio como de carga.
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7 Operação
Os comutadores de derivação em carga podem ser operados tanto de forma
manual como automática. É possível reconhecer o tipo de operação
selecionado pelas indicações dos LEDs na unidade de comando.
No modo de operação EXTERNAL CONTROL, são executados os
comandos comando (z. B. ECOTAP® VPD® CONTROL PRO), que pode
ser adquirido separadamente. Nesse caso, a operação manual pelas teclas
BAIXAR e SUBIR não funciona. Esse modo de operação apenas pode ser
utilizado em combinação com esse comando da Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH. Para isso, observe as informações de segurança e a
descrição detalhada nas respectivas instruções de serviço.
No modo de operação AVR AUTO, as comutações de tap são executadas
automaticamente em função dos parâmetros de regulagem ajustados.
Com o simples acionamento da tecla AVR MANUAL, é possível comutar
para o modo de operação manual e, em seguida, executar comutações de
tap acionando as teclas de seta SUBIR/BAIXAR.
Na operação normal não é possível executar uma comutação de tap sem a
unidade de comando.
Se houver dificuldades ao operar a unidade de comando ou o comutador de
derivação em carga, é possível encontrar ajuda no capítulo “Resolução de
falhas” [►Parágrafo 8, Página 61].

7.1 Monitorar o comutador de derivação em carga
O monitoramento do comutador de derivação em carga, acionamento
motorizado e unidade de comando limita-se a eventuais controles visuais.
Por praticidade, essas inspeções podem ser realizadas junto com as
inspeções de controle habituais no transformador.
Observar especialmente o seguinte:
▪ Viscosidade de óleo nos locais de passagem do módulo de vedação para
a tampa do transformador.
▪ Bom estado das ligações de cabo da unidade de comando e acionamento
motorizado
▪ Outros danos
No caso de danos visíveis, entre em contato imediatamente com a
assistência técnica da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH [►Parágrafo 8,
Página 61].
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AVISO

Danos ao comutador de derivação em carga!
Danos ao comutador de derivação em carga se esse for comutado com
temperaturas de óleo não permitidas!
► O comutador de derivação em carga pode ser operado com uma
temperatura do óleo de transformador circundante de –25 °C até
+105 °C e em conformidade com a IEC 60214-1 até +115 °C (em caso
de funcionamento de emergência do transformador em conformidade
com a IEC 60076-7).
► No caso de utilização de líquidos isolantes alternativos, apenas uma área
limitada de temperatura é permitida para a operação. Respeite os
valores-limites de temperatura especificados e, para isso, observe as
seguintes informações.
Os valores de temperatura que devem ser observados em função do líquido
isolante empregado podem ser encontrados no capítulo“Dados
técnicos” [►Parágrafo 11.2, Página 68].
Os valores-limite de temperatura não podem ser ultrapassados e o
“Bloqueio de temperatura” deve estar funcionando corretamente.

7.2 Operação do acionamento motorizado e da unidade de
comando
Informações detalhadas sobre a operação do acionamento motorizado e
unidade de comando podem ser encontradas nas instruções de serviço do
acionamento motorizado ECOTAP® VPD® MD&C.
Ali também pode ser encontrada a descrição do acionamento do
acionamento motorizado na operação de emergência. Por funcionamento
de emergência entende-se a queda do fornecimento de energia do
acionamento motorizado no caso de necessidade urgente de uma
comutação de derivação em carga.
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8 Resolução de falhas
No caso de uma falha de operação, verifique a alimentação de tensão do
acionamento motorizado e as indicações no unidade de comando.
Apesar da lâmpada de sinalização estar vermelha, o transformador pode
continuar a ser operado com segurança na posição de serviço atual. Outras
operações de comutação são bloqueadas.
As medidas corretivas para mensagens de erro da unidade de comando e
falhas na regulagem de tensão automática podem ser encontradas nas
instruções de serviço do acionamento motorizado ECOTAP® VPD® MD&C.
No caso de falhas no comutador de derivação em carga, acionamento
motorizado ou unidade de comando que não possam ser solucionadas com
facilidade diretamente no local de instalação, informe o representante
autorizado da Reinhausen Manufacturing, o fabricante do transformador ou
que entre diretamente em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Tenha à mão os seguintes dados:
▪ Número de série (placa de características)
▪ Versão do software da unidade de comando (ver instruções de serviço
pertinentes)
Endereço de contato
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Alemanha
Tel.: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
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9 Manutenção
Choque elétrico!

PERIGO

Se forem realizados trabalhos de manutenção no transformador enquanto
este estiver sob tensão, haverá risco de morte ou ferimentos graves.
► Desligar o transformador nos lados de tensão alta e baixa.
► Proteger o transformador contra religamento.
► Certificar-se de que não há tensão.
► Ligar à terra e em curto circuito todos os terminais do transformador
(cabos de ligação à terra, secionadores de terra).
► Cobrir ou tornar inacessíveis partes vizinhas que estejam sob tensão.

Choque elétrico!

PERIGO

Durante trabalhos realizados no comutador de derivação em carga, se
houver componentes sob tensão, isso poderá causar a morte ou ferimentos
graves.
► Desligar da tensão todos os circuitos de corrente auxiliar como, por
exemplo, dispositivo de monitoramento de comutações, válvula de alívio
de pressão, pressostato.
► Certificar-se de que não há tensão.

ADVERTÊNCIA

Perigo de explosão!
Gases explosivos acumulados no compartimento de óleo do comutador de
derivação em carga, transformador, tubulação, conservador de óleo e na
abertura do desumidificador de ar podem crepitar ou explodir, causando
assim a morte ou ferimentos graves.
► Nas proximidades diretas do transformador não poderá haver fontes de
ignição com chamas abertas, superfícies aquecidas ou centelhas (por
exemplo, por carga estática).
► Não operar nenhum aparelho elétrico (por exemplo, formação de
centelhas por parafusadeiras de impacto).
► São permitidas exclusivamente mangueiras, tubulações e bombas que
sejam condutoras, estejam aterradas e sejam permitidas para uso com
líquidos inflamáveis.

9.1 Inspeção
Durante a inspeção do transformador, execute simultaneamente uma
inspeção do acionamento motorizado e da unidade de comando. Para isso,
faça o seguinte:
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9.1.1 Inspeção visual
Inicie com a inspeção visual como descrito a seguir:
► Verificar se são visíveis danos externos ou falhas de vedação.
ð Se houve danos visíveis, entrar em contato com a Assistência Técnica
[►Parágrafo 8, Página 61] da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Para entrar em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH em caso
de problema na unidade de comando, primeiramente verifique a versão do
software.

9.1.2 Consultar a versão do software (F6)
Para consultar a versão do software, faça o seguinte:
ü O modo de operação AVR MANUAL está ativo.
1. Pressionar
exibida.

ou

repetidamente até que a função desejada seja

ð
2. Pressionar

para confirmar a seleção.

ð É exibida a versão do software da unidade de comando.
3. Pressionar

para sair dessa tela.

4. Pressionar

para sair do menu de parametrização.

9.1.3 Consultar a vida útil restante (F2)
O acumulador de energia integrado do comando é monitorado
constantemente. Com a função “Consultar a vida útil restante” é possível
consultar o estado atual (em porcentagem). Quando a vida útil restante for
0 %, o funcionamento do acumulador de energia não é mais garantido.
Quanto a vida útil restante for menor que 5 %, entre em contato com a
assistência técnica da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Por motivos ligados ao funcionamento, a vida útil restante diminui mais
rapidamente no começo do ciclo de vida do produto e se estabiliza à medida
que aumenta a duração de operação. Uma evolução típica da vida útil
restante tem o seguinte aspecto:

100 %

20 %

Tempo
Figura 33: Evolução típica da vida útil restante

Para iniciar a consulta da vida útil restante, faça o seguinte:
ü O modo de operação AVR MANUAL está ativo.
1. Pressionar
exibida.

ou

repetidamente até que a função desejada seja

ð
2. Pressionar

para confirmar a seleção.

ð É exibida a duração de vida útil restante em %.
3. Pressionar

para sair dessa tela.

4. Pressionar

para sair do menu de parametrização.

9.1.4 Teste de funcionamento de LED (F3)
Esta função é possível testar a capacidade de funcionamento dos LEDs e
do visor situado na frente da unidade de comando. Para isso, faça o
seguinte:
ü O modo de operação AVR MANUAL está ativo.
1. Pressionar
exibida.

ou

repetidamente até que a função desejada seja

ð
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2. Pressionar

para confirmar a seleção.

ð Todos os elementos de exibição da frente da unidade de comando
acendem.
3. Pressionar

para sair dessa tela.

4. Pressionar

para sair do menu de parametrização.

9.1.5 Verificar o bloqueio de temperatura
Se você operar o comutador de derivação em carga com fluidos isolantes
alternativos, é necessário verificar a função do Bloqueio de temperatura.
Para isso, faça o seguinte:
ü Verificar o funcionamento do sensor de temperatura de acordo com as
instruções do fabricante.
ü O LED

não acende, caso contrário resolver a causa do erro.

► Remover o conector do terminal X3 para simular um sinal de bloqueio.
ð O bloqueio está ativo e o LED

acende.

9.1.6 Qualidade do óleo
1. Verificar a qualidade do óleo do transformador em intervalos regulares.
2. Determinar a resistência dielétrica e o teor de água com uma temperatura
de óleo de 20 °C ± 5 °C.
3. A resistência dielétrica e o teor de água devem respeitar os valores-limite
contidos no capítulo “Dados técnicos”.
ð Se os valores-limite não forem respeitados, executar a troca do óleo.

9.2 Manutenção
O comutador de derivação em carga ECOTAP® VPD® e o acionamento
motorizado ECOTAP® VPD® MD&C não necessitam de manutenção.
A unidade de comando deve ser trocada após 20 anos, no máximo.

9.3 Cuidados
É possível limpar a caixa externa do aparelho com um pano seco.
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10 Eliminação
Para a eliminação, observe os regulamentos nacionais relativos à
eliminação no respectivo país de utilização.
Se tiver perguntas sobre a desmontagem e eliminação, entre em contato
com a assistência técnica da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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11 Dados técnicos
11.1 Designação do comutador de derivação em carga
Portanto, a designação de uma determinada variante do comutador de
derivação em carga é feita de acordo com características diferentes. Com
isso, o comutador de derivação em carga é identificado de forma
inequívoca.

11.1.1 Designação do comutador de derivação em carga
ECOTAP® VPD®
Designação de modelo
ECOTAP® VPD
III

ECOTAP® VPD III 100 D – 36 – 09 09 0
Tipo de comutador de derivação em carga
Número de fases

100

corrente transitória nominal máxima Ium [A]

D

Utilização: delta

36

Tensão máxima para componentes Um [kV]

09 09 0

Comutação básica

Tabela 8: Designação do comutador de derivação em carga ECOTAP® VPD®

11.1.2 Número de taps e esquema básico de conexão
O seletor deve corresponder ao número de taps necessário e à comutação
do enrolamento fino de tap.
Designação do esquema
básico de conexão

09 09 0

09

Número de contatos do seletor

09

Número máximo de posições de serviço

0

Número das posições médias

Tabela 9: Designação do esquema básico de conexão
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11.2 Dados técnicos do comutador de derivação em carga
Tipo

ECOTAP® VPD III 30

Número de fases

3

Utilização
Tipos de transformador permitidos

ECOTAP® VPD III 100

Em qualquer parte do enrolamento
Não herméticos com conservador de óleo
Transformadores herméticos totalmente preenchidos com
óleo (sem bolsão de gás)
Não hermético com bolsão apenas em combinação com uma
variante especial do ECOTAP VPD (sob consulta)

Corrente transitória nominal máxima

30 A

100 A

Corrente de curta duração nominal

600 A

2.000 A

Duração de curto-circuito nominal
Corrente de pico nominal

2s
1.500 A

5.000 A

825 V

825 V

24.750 VA

82.500 VA

550 V

550 V

16.500 VA

55.000 VA

Sem pré-seletor
▪ Tensão de taps nominal máxima
▪ Potência de taps
Com pré-seletor
▪ Tensão de taps nominal máxima
▪ Potência de taps
Número máximo de posições de serviço

9 / 17

Nível de isolamento nominal:
▪ Tensão máxima para componente Um
▪ Tensões suportáveis nominais

36 kV, 40,5 kV
Ver seção “Esforços de tensão permitidos” [►Parágrafo 11.4,
Página 72]

Frequência de medição

50 Hz, 60 Hz

A faixa de temperatura permitida do óleo do
transformador para comutações de derivação em
carga:
▪ Óleo isolante mineral (IEC 60296)

-25 °C…+105 °C

▪ Éster sintético (IEC 61099)

Sob consulta

▪ Éster natural (IEC 62770)

Sob consulta

Pressão absoluta permitida em operação

0,7…1,4 bar

▪ no caso de duração de vida útil reduzida de 250.000
comutações e 25 anos:

opcional 0,7…2,0 bar

Secagem a vácuo

resistente a vácuo

Número de comutações máximo

500.000

Resistência à corrosão

sem pintura, opcional CX

Tabela 10: Dados técnicos ECOTAP® VPD III
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Tipo

ECOTAP® VPD I 30

Número de fases

ECOTAP® VPD I 100
1

Utilização

Em qualquer parte do enrolamento

Tipos de transformador permitidos

Não herméticos com conservador de óleo
Transformadores herméticos totalmente preenchidos com
óleo (sem bolsão de gás)
Não herméticos com bolsão de ar

Corrente transitória nominal máxima

30 A

100 A

Corrente de curta duração nominal

600 A

2.000 A

Duração de curto-circuito nominal

2s

Corrente de pico nominal
Tensão de taps nominal máxima
Potência de taps
Número máximo de posições de serviço

1.500 A

5.000 A

825 V

825 V

24.750 VA

82.500 VA
9

Nível de isolamento nominal:
▪ Tensão máxima para componente Um

36 kV

▪ Tensões suportáveis nominais

Ver seção “Esforços de tensão permitidos” [►Parágrafo 11.4,
Página 72]

Frequência de medição

50 Hz, 60 Hz

A faixa de temperatura permitida do óleo do
transformador para comutações de derivação em
carga:
▪ Óleo isolante mineral (IEC 60296)

-25 °C…+105 °C

▪ Éster sintético (IEC 61099)

Sob consulta

▪ Éster natural (IEC 62770)

Sob consulta

Pressão absoluta permitida em operação

0,7…1,4 bar

▪ no caso de duração de vida útil reduzida de 250.000
comutações e 25 anos:
Secagem a vácuo

opcional 0,7…2,0 bar
resistente a vácuo

Número de comutações máximo

500.000

Resistência à corrosão

sem pintura, opcional CX

Tabela 11: Dados técnicos ECOTAP® VPD I
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11.3 Diagramas de potência de tap
Diagrama de potência de tap do ECOTAP® VPD® sem pré-seletor

Figura 34: Diagrama de potência de tap do ECOTAP® VPD® sem pré-seletor

1 ECOTAP® VPD III 30 sem pré-seletor 24.750 VA
2 ECOTAP® VPD III 100 sem pré-seletor 82.500 VA
Uir Tensão de taps nominal
Ir Corrente transitória nominal
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Diagrama de potência de tap do ECOTAP® VPD® com pré-seletor

Figura 35: Diagrama de potência de tap do ECOTAP® VPD® com pré-seletor

1 ECOTAP® VPD III 30 com pré-seletor: 16.500 VA
2 ECOTAP® VPD III 100 com pré-seletor: 55.000 VA
Uir Tensão de taps nominal
Ir Corrente transitória nominal
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11.4 Esforços de tensão permitidos
As informações dessa seção aplicam-se apenas para a utilização em óleo
isolante mineral em conformidade com IEC 60296. Os dados relativos aos
fluidos isolantes alternativos podem ser obtidos sob consulta.
Esta seção descreve os esforços de tensão permitidos no enrolamento de
regulação e comutador de derivação em carga.
Ao selecionar o comutador de derivação em carga, é necessário verificar se
as cargas máximas que ocorrem no seletor não ultrapassam as tensões
suportáveis nominais correspondentes.
Definição das distâncias de isolamento
a

entre o começo e o fim de um enrolamento fino de tap e no modelo com enrolamento grosso entre o
começo e o fim de um enrolamento grosso. Nota sobre a comutação do seletor grosso na posição (-)
do pré-seletor:
Em caso de esforço com tensão de impulso, é necessário respeitar a tensão suportável permitida "a"
entre o fim ligado com o contato do seletor de derivações K de um enrolamento grosso e o contato do
seletor de derivações no fim do enrolamento fino de tap da mesma fase.

a1

entre contatos do seletor de derivações do enrolamento de um tap (conectados ou não conectados)

2a1

entre contatos do seletor de derivações do enrolamento de um tap por dois taps (conectados ou não
conectados)

b

entre os contatos do seletor de derivações fino de fases diferentes e entre os contatos do pré-seletor de
fases diferentes que estão ligados com o começo/fim de um enrolamento fino de tap ou com um
contato do seletor de derivações. Em interruptores para conexão delta, as tensões permitidas entre os
contatos variam em função das posições do pré-seletor e do seletor de derivações. Portanto, para uma
distância de isolamento, devem ser observadas as diferentes tensões suportáveis permitidas b1, b2 ou
b3

b1

entre os contatos selecionados de fases diferentes

b2

do contato selecionado de uma fase para contatos não selecionados de outra fase

b3

entre os contatos não selecionados de fases diferentes

f

entre os contatos do seletor de derivações selecionados e contatos do pré-seletor (+) com a terra. No
caso de modelo para conexão delta, aplicam-se valores diferentes para:

f1

entre a derivação e a terra na posição (+) do pré-seletor entre os contatos do pré-seletor (+) e a terra

f2

entre contatos do seletor de derivações não selecionados e na posição (-) do pré-seletor entre contatos
(+) e a terra.

Adicionalmente em caso de comutação do seletor grosso na posição (+) do pré-seletor:
c1

de um contato do pré-seletor (-) para o contato de saída da mesma fase

c2

entre os contatos do pré-seletor (-) de fases diferentes

Tabela 12: Definição das distâncias de isolamento
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Distâncias de isolamento do ECOTAP® VPD III sem pré-seletor

Figura 36: ECOTAP® VPD III sem pré-seletor

Distâncias de isolamento para ECOTAP® VPD I

Figura 37: ECOTAP® VPD I
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Distâncias de isolamento do ECOTAP® VPD III com chave inversora

Figura 38: ECOTAP® VPD III com chave inversora
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Distâncias de isolamento do ECOTAP® VPD III com tap enrolamento
grosso

Figura 39: ECOTAP® VPD III com tap enrolamento grosso

Abreviaturas do nível de isolamento nominal
Abreviaturas do nível de isolamento nominal
LI

Tensão de impulso atmosférico pleno (kV, 1,2/50 µs)

LIC

Tensão de impulso atmosférico cortado (kV, 1,2/50/3 µs)

AC

Tensão a frequência industrial (kV, 50 Hz, 1 min)

Tabela 13: Abreviaturas do nível de isolamento nominal
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Nível de isolamento nominal (valores de tensão para utilização delta
em kV)
Tensão máxima para componente:

Trecho de
isolamento
a

a1

b11)

b2

b3

1)

1)

f1

f2

c1

c2

Um = 36 kV

Um = 40,5 kV

Um = 40,5 kV

Sem pré-seletor

Sem pré-seletor

Com pré-seletor

LI 1,2/50 µs

95

95

95

LIC 1,2/50/3…6 µs

105

105

105

AC 50 Hz, 1 min

18

18

18

LI 1,2/50 µs

35

35

35

LIC 1,2/50/3…6 µs

40

40

40

AC 50 Hz, 1 min

6

6

6

LI 1,2/50 µs

200

250

250

LIC 1,2/50/3…6 µs

220

275

275

AC 50 Hz, 1 min

70

95

95

LI 1,2/50 µs

230

305

305

LIC 1,2/50/3…6 µs

250

335

335

AC 50 Hz, 1 min

85

110

110

LI 1,2/50 µs

250

330

330

LIC 1,2/50/3…6 µs

275

360

360

AC 50 Hz, 1 min

100

130

130

LI 1,2/50 µs

200

250

250

LIC 1,2/50/3…6 µs

220

275

275

AC 50 Hz, 1 min

70

95

95

LI 1,2/50 µs

230

305

305

LIC 1,2/50/3…6 µs

250

335

335

AC 50 Hz, 1 min

85

110

110

LI 1,2/50 µs

-

-

120

LIC 1,2/50/3…6 µs

-

-

135

AC 50 Hz, 1 min

-

-

20

LI 1,2/50 µs

-

-

310

LIC 1,2/50/3…6 µs

-

-

340

AC 50 Hz, 1 min

-

-

120

Forma de tensão

Tabela 14: Nível de isolamento nominal (valores de tensão para utilização delta em kV)
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11.5 Conexão ao potencial do enrolamento fino de tap
O enrolamento fino de tap é separado do enrolamento principal durante a
sua comutação de modo galvânico por um período breve pela chave
inversora ou seletor grosso. Com isso, ela recebe um potencial das tensões
que resulta dos enrolamentos vizinhos e das capacidades de acoplamento a
esses enrolamentos ou às peças aterradas.
Essa defasagem de potencial do enrolamento fino de tap ocasiona tensões
correspondentes entre os contatos do pré-seletor desligados, pois um
contato é sempre ligado ao enrolamento fino de tap e o outro contato é
sempre ligado ao enrolamento principal. Essa tensão é denominada tensão
de reaparição UW.
Durante a separação dos contatos do pré-seletor, é necessário interromper
uma corrente capacitiva condicionada pelas já mencionadas capacidades
de acoplamento do enrolamento fino de tap. Essa corrente é denominada
corrente de extinção IS.
A tensão de reaparição UW e a corrente de extinção IS podem ocasionar o
aparecimento de tensões de descarga não permitidas no pré-seletor. A faixa
permitida de tensão de reaparição UW e de corrente de extinção IS está
indicada a seguir.
Valores máximos permitidos para tensão de reaparição UW e corrente
de extinção Is

Figura 40: Tensão de reaparição UW e corrente de extinção IS
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11.6 Valores-limite de rigidez dielétrica e teor de água do óleo
do comutador de derivação em carga
A tabela a seguir contém os valores-limite do comutador de derivação em
carga ECOTAP® VPD® com relação à resistência dielétrica (medida
conforme IEC 60156) e ao teor de água (medido conforme IEC 60814) do
óleo do comutador de derivação. Os valores foram determinados com base
na IEC 60422.
Ud

H 2O

Na primeira colocação em
funcionamento do transformador

> 60 kV/2,5 mm

< 12 ppm

Na operação

> 30 kV/2,5 mm

< 30 ppm

Tabela 15: Valores-limite do óleo do comutador de derivação em carga
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12 Desenhos

12 Desenhos
12.1 Nota sobre os desenhos do anexo
Os desenhos fornecidos neste capítulo são representações para
exemplificação. O produto fornecido por diferir destas representações.
Os desenhos fornecidos com a confirmação do pedido são vinculativos.

12.2 Desenhos cotados
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