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1 Introdução
Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar,
conectar o produto de forma correta e segura, colocá-lo em funcionamento
e de monitorá-lo.
O público-alvo desta documentação técnica é exclusivamente o pessoal
técnico autorizado e especialmente treinado.

1.1 Fabricante
O fabricante do produto é:
Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Alemanha
Telefone: +49 6171 6398-0
E-mail: messko-info@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com/messko
Se necessário, é possível receber mais informações sobre o produto e
novas edições desta documentação técnica através desse endereço.

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

1.3 Convenções de representação
Este parágrafo contém um resumo dos símbolos e realces de texto
utilizados.
1.3.1 Sistema de advertência
Nesta documentação técnica, os avisos de advertência estão representados
da seguinte forma.
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1 Introdução
1.3.1.1 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
1.3.1.2 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.
1.3.1.3 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 ferimentos
graves se não for evitada.

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

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

ATENÇÃO

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 área quente

Tabela 2: Pictogramas em notas de advertência

1.3.2 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
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1 Introdução
1.3.3 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:
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).
1.3.4 Convenções tipográficas
Nesta documentação técnica são utilizadas as seguintes convenções
tipográficas:
Convenção tipográfica

Utilização

Exemplo

MAIÚSCULAS

Elementos de comando,
interruptores

ON/OFF

[Parênteses]

Teclado de PC

[Ctrl] + [Alt]

Negrito

Elementos de comando
Software

Pressionar o botão
Avançar
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Convenção tipográfica

Utilização

Exemplo

…>…>…

Caminhos de menu

Parâmetros > Parâmetros
de regulagem

Itálico

Mensagens de sistema,
Alarme Monitoramento de
mensagens de erro, sinais funcionamento disparado

[► 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 relé Buchholz é um dispositivo de proteção para comutadores de
derivação em carga, transformadores e indutores com conservador de óleo.
O relé Buchholz é instalado na tubulação entre o tanque do transformador e
o conservador de óleo do transformador e/ou cabeçote do comutador de
derivação em carga e o conservador de óleo do comutador de derivação em
carga.
O produto é destinado exclusivamente 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 advertências contidas nesta documentação técnica
e afixadas no produto, não há nenhum perigo de ferimentos, danos
materiais nem 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 produto exclusivamente para o transformador referente ao
pedido.
▪ Utilize o produto conforme esta documentação técnica, as condições de
entrega acordadas e os dados técnicos.
▪ Todos os trabalhos necessários devem ser executados somente por
pessoal qualificado.
▪ Utilize os dispositivos e ferramentas especiais fornecidos exclusivamente
para o fim previsto e de acordo com as determinações desta
documentação técnica.
10
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2.2 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 2.4, Página 14].
▪ 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.
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.

7232312/00 PT
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2 Segurança
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. As sinalizações de
segurança são apresentadas e descritas no capítulo ”Descrição do produto”.
▪ Observar todas as sinalizações de segurança no produto.
▪ Manter todas as sinalizações de segurança no produto completas e
legíveis.
▪ Substituir as sinalizações de segurança danificadas ou não mais
disponíveis.
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 a Messko GmbH.
Peças de reposição
Peças de reposição não aprovadas pela Messko GmbH podem causar
danos pessoais e danos materiais ao produto.
▪ Utilizar exclusivamente as peças de reposição aprovadas pelo fabricante
▪ Entrar em contato com a Messko GmbH.
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.
▪ Executar com regularidade os trabalhos de inspeção descritos nesta
documentação técnica.

12
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2.3 Qualificação do pessoal
A pessoa responsável pela instalação, colocação em funcionamento,
operação e inspeção deve verificar se o pessoal tem qualificação suficiente.
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.
Serviço técnico
Recomendamos com ênfase que todos reparos e reequipamentos sejam
executados pelo nosso serviço técnico. Desse modo fica garantida a
execução profissional de todos os trabalhos. Se um reparo não for realizado
pela nossa assistência técnica, é preciso que o pessoal encarregado tenha
sido instruído e autorizado pela Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

7232312/00 PT
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2 Segurança
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Alemanha
Telefone: +49 941 4090-0
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

2.4 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.

14
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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.

Proteção auricular
Para proteção contra danos ao ouvido.

Luvas de proteção
Para a proteção contra perigos mecânicos,
térmicos e elétricos.

7232312/00 PT
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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:
▪ Relé Buchholz
▪ Documentação técnica
▪ Bomba de ar (opcional)
▪ Aparelho de remoção de gás (opcional)

3.2 Descrição do funcionamento
O relé Buchholz é um dispositivo de proteção para comutadores de
derivação em carga, transformadores e indutores com conservador de óleo.
O relé Buchholz é instalado na tubulação entre o tanque do transformador e
o conservador de óleo do transformador e/ou cabeçote do comutador de
derivação em carga e o conservador de óleo do comutador de derivação em
carga. A sinalização elétrica é executada por meio de quatro contatos Reed
no máximo (contatos normalmente fechados, contatos normalmente
abertos, contatos inversores).
O relé Buchholz detecta o seguinte:
Acúmulo de gás no líquido isolante
O gás vai do líquido isolante para cima, acumula-se no compartimento de
gás do relé Buchholz e desloca o líquido de isolamento. A queda do nível de
líquido provoca o aprofundamento do flutuador superior e, com isso, é

16
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acionado um contato nos tubos dos contatos Reed e é gerado um sinal. O
flutuador inferior não é afetado porque o gás, ao atingir uma determinada
quantidade, flui pela tubulação para o tanque do conservador.

Figura 1: Gás no relé Buchholz

1 Flutuador superior

2 Flutuador inferior

3 Líquido isolante

4 Gás

7232312/00 PT
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3 Descrição do produto
Perda de líquido isolante
A queda do nível de líquido provoca primeiramente o aprofundamento do
flutuador superior e, com isso, é acionado um contato nos tubos dos
contatos Reed e é gerado um sinal. Se houver continuidade na perda do
líquido isolante, o flutuador inferior também afunda e, com isso, é acionado
mais um contato nos tubos dos contatos Reed e é gerado mais um sinal.

Figura 2: Líquido isolante em quantidade muito reduzida

1 Flutuador superior

2 Flutuador inferior

3 Líquido isolante
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Excesso de velocidade de fluxo do líquido isolante
Se a velocidade de fluxo prevista em direção ao conservador de óleo for
ultrapassada, a borboleta se move na direção do fluxo e, com isso, é
acionado um contato nos tubos dos contatos Reed e é gerado um sinal.

Figura 3: Excesso de velocidade de fluxo

1 Flutuador superior

2 Flutuador inferior

3 Líquido isolante

4 Borboleta

7232312/00 PT
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3 Descrição do produto
3.3 Estrutura/Modelos
O relé Buchholz é dotado de dois flutuadores e de uma borboleta, e pode
ser adquirido com uma conexão roscada G 1 1/2“ ou conexões de flange para
os diâmetros nominais de tubos DN25, DN50 e DN80.
O relé Buchholz pode ser equipado com 4 contatos Reed no máximo
(contatos normalmente fechados, contatos normalmente abertos, contatos
inversores), que você pode conectar por meio de uma caixa de conexão.

Figura 4: Relé Buchholz
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1 Caixa de conexão

2 Prensa-cabo (disponível também
no lado oposto)

3 Parafuso de ligação à terra

4 Marcação para posição de
montagem

5 Cobertura para o visor (opcional)

6 Parafuso de drenagem de óleo
(também disponível no lado
oposto)

7232312/00 PT

3 Descrição do produto
7 Flange (também disponível no
lado oposto)
9 Válvula de remoção de gás

7232312/00 PT

8 Conexão para teste pneumático
(opcional)
10 Botão de teste com bucha de
revestimento
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4 Embalagem, transporte e armazenagem
4.1 Utilização
A embalagem tem a finalidade de proteger o produto embalado durante o
transporte, carga, descarga e durante os períodos de armazenamento para
que esse não sofra nenhum dano. A embalagem deve proteger o produto
contra os efeitos normais de transporte como vibrações, golpes, umidade
(chuva, neve, água de condensação).
A embalagem impede também uma mudança de posição indesejada do
material embalado dentro da embalagem.

4.2 Aceitação, montagem e fabricação
A embalagem do material é feita com uma caixa de papelão resistente.
Essa caixa garante que o envio na posição de transporte prevista seja
seguro e que nenhuma de suas peças toque a área de carga do meio de
transporte ou o piso após o descarregamento.
O material embalado é estabilizado dentro da caixa para impedir alterações
de posição indesejadas e protegido contra vibrações por meio de divisórias.

4.3 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 4: Símbolos válidos para o envio

4.4 Transporte, recebimento e tratamento de envios
Além das vibrações, geralmente também ocorrem impactos durante o
transporte. Para evitar possíveis danos, devem-se evitar quedas,
inclinações, tombos e golpes.
Caso uma embalagem tombe ou caia livremente, ocorrem danos
independentemente do peso.
22
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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 às caixas de papelão ou à embalagem de transporte por
todos os seus lados.
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 setor de vendas da Messko GmbH 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!
▪ Se possível, fotografe os danos na embalagem e no produto. Isso
também se aplica a danos por corrosão no material de embalagem pela
infiltração de umidade (chuva, neve, água de condensação).
▪ Não deixe de verificar também a vedação da embalagem.
Danos ocultos
No caso de danos que só são descobertos após a retirada da embalagem
(danos ocultos), faça o seguinte:
▪ Entre em contato com o possível causador do dano o mais rápido
possível por telefone e por escrito para responsabilizá-lo e prepare uma
descrição dos danos.
▪ Para isso, observe os prazos válidos no respectivo país. Informe-se sobre
isso com a antecedência necessária.

7232312/00 PT
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4 Embalagem, transporte e armazenagem
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 terá chances de sucesso
somente se isso estiver expressamente determinado no contrato de seguro.

4.5 Armazenagem de material enviado
Na seleção e preparação do local de armazenamento, é obrigatório:
▪ Armazenar o produto e os acessórios na embalagem original até a
montagem.
▪ Proteger o material armazenado contra umidade (chuva, 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 de papelão e de madeira sobre paletes, caibros ou 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.
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PERIGO
Choque elétrico!
Perigo de morte por tensão elétrica durante a montagem/
desmontagem do aparelho.
► Desligar o transformador nos lados de tensão alta e baixa.
► Proteger o transformador contra religamento.
► Verificar se 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.
Este capítulo descreve a montagem do monitoramento de fluxo em uma
tubulação, assim como uma conexão elétrica do microinterruptor.

5.1 Verificar os flanges da tubulação
Os flanges da tubulação de óleo devem estar alinhados e limpos para que o
relé Buchholz fique sujeito ao menor nível de tensão possível. Mesmo uma
pequena irregularidade em um flange da tubulação pode provocar um
encurvamento exagerado de um flange do relé Buchholz e as tensões
transversais daí resultantes podem causar fissuras no flange.
Portanto, verifique o seguinte:
▪ Flanges da tubulação
– plano e alinhado
– desvio do alinhamento ≤ 0,2 mm
▪ Superfície de vedação dos flanges da tubulação
– limpa e intacta
– sem danos à superfície em sentido radial como sulcos ou pontos de
impacto
– a qualidade da superfície de vedação deve ser apropriada à vedação
utilizada.
▪ Material de montagem (parafusos, porcas, arruelas planas)
– limpos e intactos, especialmente as roscas e a superfície de apoio
▪ Vedação
– limpa, intacta e seca
7232312/00 PT
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5.2 Exigências relativas à vedação
Ao escolher as vedações, observe as seguintes informações:
▪ Instalar a vedação e a ranhura para vedação segundo as técnicas mais
avançadas.
▪ Utilizar vedações novas e limpas.
▪ Utilizar anéis de vedação ou vedações planas.
▪ Nunca utilizar vedações de papel.
▪ Material de vedação:
– A resistência química deve ser adaptada ao fluido isolante para evitar
posteriores falhas na vedação por causa de corrosão química.
– O material de vedação deve ser apropriado para utilização nas
temperaturas ambientes e temperaturas de operação previstas.
– O material de vedação deve ser apropriado para as umidade relativa
do ar que prevalece no local.
– Quando montadas, as vedações de elastômero devem preencher no
máximo 80 % da ranhura para vedação. Os 20 % restantes são
utilizados como volume de expansão.

5.3 Fixar o relé Buchholz à tubulação
Fixe o relé Buchholz à tubulação observando os seguintes aspectos:
▪ A tubulação que vai do relé Buchholz até o conservador de óleo deve ter
uma elevação contínua de pelo menos 2 % (1,2°) para garantir a saída
livre dos gases de comutação. O relé Buchholz foi projetado para
instalação na posição horizontal nas proximidades imediatas do cabeçote
do comutador de derivação em carga e/ou do transformador. É permitida
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uma inclinação positiva de até 5° em relação à horizontal em direção ao
tanque de expansão. Em relação à vertical, é permitida uma inclinação
máxima de 5° em ambos os lados.

Figura 5: Elevação obrigatória da tubulação e inclinação permitida do relé Buchholz com
utilização do relé Buchholz como dispositivo de proteção do comutador de derivação em carga

▪ A distância entre o relé Buchholz e o ponto de fixação mais próximo da
tubulação não pode ultrapassar 0,5 m no caso de DN25, 0,7 m no caso
de DN50 e 1 m no caso de DN80. Caso contrário, instalar uma fixação
próxima ao relé Buchholz.
Para a fixação do relé Buchholz à tubulação, faça o seguinte:
1. Verificar se não há líquido isolante na tubulação.

7232312/00 PT
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2. Remover a cobertura de plástico nos dois flanges.

Figura 6: Cobertura de plástico

3. Retirar a bucha de cobertura do botão de teste, remover o bujão colorido
e voltar a fixar a bucha de cobertura ao botão de teste.

Figura 7: Bujão
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4. Caso o relé Buchholz seja dotado de conexão para teste pneumático:
remover a porca de capa da conexão. Colocar a capa de fecho na
conexão, parafusar com firmeza com a mão e apertar com no máximo
meia rotação.

Figura 8: Capa de fecho para conexão para teste pneumático

5. Caso a válvula de remoção de gás não seja conectada a um tubo
estacionário para remoção de gás: remover a porca de capa da válvula
de remoção de gás. Colocar a capa de fecho na válvula de remoção de
gás, parafusar com firmeza com a mão e apertar com no máximo meia
rotação.

Figura 9: Capa de fecho para a válvula de remoção de gás

7232312/00 PT

29

5 Montagem
6. AVISO! Danos à caixa do relé Buchholz causados por parafusos longos
demais. Fixar o relé Buchholz à tubulação com parafusos, portas e
vedações apropriadas, de modo que a seta estampada aponte na direção
do conservador de óleo (direção do fluxo do líquido isolante). Apertar os
parafusos apenas com a mão.

Figura 10: Fixar o relé Buchholz à tubulação
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7. AVISO! Um vão causado por desnível entre os flanges poderá causar
danos a eles.. Apertar os parafusos com 10 % do torque nominal com
cuidado para que não haja nenhum vão nos flanges. Se houver um vão,
reparar o flange da tubulação que apresentar o vão ou, se necessário,
remover e soldar novamente para eliminar o vão.

Figura 11: Flange

8. Apertar os parafusos com 30 % do torque nominal em cruz.
9. Apertar os parafusos com 60 % do torque nominal em cruz.
10. AVISO! Danos ao flange por torque alto demais. Apertar os parafusos
com o torque nominal completo em cruz.
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11. Apertar todos os parafusos com o torque nominal total tantas vezes
quantas forem necessárias até que os parafusos não possam mais ser
girados quando for aplicado o torque nominal total.

Figura 12: Apertar os parafusos em cruz
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5.4 Fazer a conexão elétrica dos contatos Reed
PERIGO
Choque elétrico!
Perigo de morte por tensão elétrica durante a conexão do
aparelho.
► Durante os trabalhos de conexão, todos os cabos deverão estar
desligados da corrente elétrica.
Os contatos Reed instalados no relé Buchholz são concebidos como
contatos normalmente fechados, contatos normalmente abertos ou contatos
inversores. É possível fazer a conexão elétrica deles por meio de uma barra
de terminais na caixa de conexão. Os cabos não estão contidos no material
fornecido.
1. Soltar os parafusos (3 x M6, abertura de chave 10) da caixa de conexão e
remover a tampa.
2. Remover a manta do cabo, desencapar os fios por cerca de 7 mm e
instalar terminais tubulares.
3. Abrir o prensa-cabo (abertura de chave 30) e passar o cabo. O prensacabo é apropriado para um diâmetro de cabo de 13…20 mm.

7232312/00 PT
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4. Conectar os fios à barra de terminais. O esquema de conexões está
situado na parte interna da tampa da caixa de conexão.

Figura 13: Esquema de conexões

1 Contato normalmente fechado

2 Contato normalmente aberto

3 Contato inversor

5. Apertar o prensa-cabo (abertura de chave 30, torque 6,7 Nm).
6. Colocar a tampa na caixa de conexão e apertar os parafusos (3x M6,
abertura de chave 10, 2 Nm).
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7. Aterrar o relé Buchholz por meio do cabo de aterramento com terminal
anel (parafuso de ligação à terra M6, chave de abertura 10, 6 Nm). Com
isso, o lado de alumínio da arruela de alumínio e cobre deve estar voltado
para a caixa do relé Buchholz.
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35

6 Colocação em funcionamento
Antes da colocação em funcionamento do transformador, remova o ar do
relé Buchholz e execute os testes indicados a seguir. No caso de dúvidas
com relação aos testes ou para resolução de problemas, entre em contato
com a Messko GmbH [►Parágrafo 1.1, Página 5].

6.1 Remover o ar do relé Buchholz
ADVERTÊNCIA
Perigo de explosão e perigo de envenenamento!
Os gases explosivos acumulados no relé Buchholz podem
detonar ou explodir, causando assim a morte ou ferimentos
graves. Se forem respirados, os gases liberados podem
provocar envenenamento ou sufocamento.
► Nas proximidades diretas não deverá haver fontes de ignição com
chamas abertas, superfícies aquecidas ou centelhas (por exemplo, por
carga estática, aparelhos elétricos).
► Não respirar o gás liberado.
ü As tubulações estão preenchidas com líquido isolante
ü A válvula de bloqueio para o conservador de óleo está aberta.
1. Remover a capa de proteção (chave de boca, abertura de chave 14).
2. Abrir a válvula remoção de gás.
3. Assim que começar a sair líquido isolante, fechar a válvula de remoção
de gás.
ð O ar do relé Buchholz foi removido.
4. Colocar a capa de fecho na válvula de remoção de gás, parafusar com
firmeza com a mão e apertar com no máximo meia rotação (chave de
boca, abertura da chave 14).

6.2 Teste de estanqueidade
ü As tubulações estão preenchidas com líquido isolante
1. Verificar conexão de flange quanto à estanqueidade.
2. Se houver falhas, verifique e, se necessário, substitua a vedação
utilizada.
ð O teste está terminado.
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6.3 Verificações de funcionamento
ADVERTÊNCIA
Perigo de explosão e perigo de envenenamento!
Os gases explosivos acumulados no relé Buchholz podem
detonar ou explodir, causando assim a morte ou ferimentos
graves. Se forem respirados, os gases liberados podem
provocar envenenamento ou sufocamento.
► Nas proximidades diretas não deverá haver fontes de ignição com
chamas abertas, superfícies aquecidas ou centelhas (por exemplo, por
carga estática, aparelhos elétricos).
► Não respirar o gás liberado.

6.3.1 Perda de líquido isolante
Este teste serve para simular perda de líquido isolante.
Teste sem função de reset
ü As tubulações estão preenchidas com líquido isolante
1. Retirar a bucha de cobertura do botão de teste (chave de boca, abertura
de chave 24).
2. Pressionar o botão de teste e voltar a soltá-lo.
ð Os flutuadores superior e inferior são pressionados para baixo e o
contato Reed de ambos os flutuadores emitem um sinal.
ð Os flutuadores voltam à sua posição inicial e os sinais cessam.
Verificar a posição dos flutuadores pelo visor.
3. Fixar a bucha de cobertura no botão de teste (chave de boca, abertura de
chave 24, 5 Nm).
ð O teste está terminado.
Teste com função de reset
ü As tubulações estão preenchidas com líquido isolante
1. Retirar a bucha de cobertura do botão de teste (chave de boca, abertura
de chave 24).
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2. Pressionar o botão de teste e voltar a soltá-lo.
ð Os flutuadores superior e inferior são pressionados para baixo e o
contato Reed de ambos os flutuadores emitem um sinal.
ð O flutuador superior volta para a sua posição inicial. O sinal do
flutuador superior cessa. Verificar a posição do flutuador pelo visor.
ð O flutuador inferior é bloqueado pela borboleta. O sinal do flutuador
inferior permanece ativo até que a borboleta seja liberada
manualmente.
3. Girar o botão de teste no sentido anti-horário até o batente.
ð A borboleta é liberada e volta para sua posição inicial.
ð O flutuador inferior volta para a sua posição inicial. O sinal do
flutuador inferior cessa. Verificar a posição do flutuador pelo visor.
4. Fixar a bucha de cobertura no botão de teste (chave de boca, abertura de
chave 24, 5 Nm).
ð O teste está terminado.
6.3.2 Acúmulo de gás no líquido isolante
Este teste serve para simular um acúmulo de gás na parte superior do relé
Buchholz.
ü O relé Buchholz é dotado de conexão para teste pneumático.
ü As tubulações estão preenchidas com líquido isolante
1. Desparafusar a capa de fecho da conexão para o teste pneumático
(chave de boca, abertura de chave 14).
2. Conectar a bomba de ar (pode ser adquirida como opcional) à conexão
para teste pneumático.
3. Inserir ar no relé Buchholz até que o flutuador superior afunde e o contato
Reed emita um sinal.
4. Liberar o ar por meio da válvula de remoção de gás.
ð O flutuador superior volta para a sua posição inicial. Verificar a
posição do flutuador pelo visor.
5. Colocar a capa de fecho na conexão para teste pneumático, parafusar
com firmeza com a mão e apertar com no máximo meia rotação (chave
de boca, chave de abertura 14).
ð O teste está terminado.
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6.3.3 Excesso de velocidade de fluxo do líquido isolante
Este teste serve para a simulação de uma velocidade de fluxo grande
demais do líquido isolante.
ü O relé Buchholz é dotado de conexão para teste pneumático.
ü As tubulações estão preenchidas com líquido isolante
1. Desparafusar a capa de fecho da conexão para o teste pneumático
(chave de boca, abertura de chave 14).
2.

PERIGO! Perigo de explosão por gases inflamáveis. Utilizar
exclusivamente nitrogênio ou ar comprimido. Conectar o cilindro de gás à
conexão para teste pneumático. Prender o cilindro de gás para que não
tombe. Verificar se todos os aparelhos ligados ao cilindro de gás estão
conectados corretamente e vedados.

3. Abra a válvula e feche-a imediatamente para inserir nitrogênio ou ar
comprimido de forma abrupta no relé Buchholz com uma pressão de 6,5
a 8 bar até que a borboleta caia.
ð O flutuador inferior acoplado à borboleta afunda e o contato Reed
emite um sinal.
4. Liberar o gás por meio da válvula de remoção de gás.
ð O flutuador inferior volta para a sua posição inicial. Verificar a posição
do flutuador pelo visor.
5. Se o relé Buchholz for dotado de uma função de reset, girar o botão de
teste no sentido anti-horário até o batente para colocar a borboleta na sua
posição inicial. Verificar a posição da borboleta pelo visor.
6. Remover o cilindro de gás.
7. Colocar a capa de fecho na conexão para teste pneumático, parafusar
com firmeza com a mão e apertar no máximo meia rotação (chave de
boca, chave de abertura 14).
ð O teste está terminado.
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7.1 Tabela de alarmes
Contato
normalmente
aberto (NO)

Contato
normalmente
fechado (NC)

Contato
inversor (CO)

Observação

Estado de
operação
normal. Todos
os contatos na
posição inicial.
Acúmulo de
gás no líquido
isolante. Os
contatos S2 e
S4 (opcional)
comutaram.

Verificar o nível
do líquido
isolante pelo
visor.

Perda de
líquido
isolante. Os
contatos S2 e
S4 (opcional)
assim como S1
e S3 (opcional)
comutaram.

Verificar o nível
do líquido
isolante pelo
visor.

Excesso de
velocidade de
fluxo do líquido
isolante. A
borboleta foi
ativada.

O
transformador
pode ter sido
desligado
pelos contatos
S1 e S3
(opcional).

Verificar o
estado do
transformador.

O
transformador
pode ter sido
desligado
pelos contatos
S1 e S3
(opcional).

Verificar a
posição da
borboleta pelos
visores.
Verificar o
estado do
transformador.
Tabela 5: Tabela de alarmes
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7.2 Liberar a borboleta bloqueada
Se o relé Buchholz for dotado da função de reset, a borboleta é bloqueada
se ocorrer perda de líquido isolante ou se a velocidade de fluxo for alta
demais. Nesses casos, é necessário liberar a borboleta manualmente.
1. Retirar a bucha de cobertura do botão de teste (chave de boca, abertura
de chave 24).
2. Girar o botão de teste no sentido anti-horário até o batente.
ð A borboleta é liberada e volta para sua posição inicial.
3. Verificar a posição da borboleta pelo visor.
4. Fixar a bucha de cobertura no botão de teste (chave de boca, abertura de
chave 24, 5 Nm).
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8 Manutenção e inspeção
Manutenção
O aparelho dispensa manutenção.
Inspeção
Dependendo das condições de utilização do aparelho e das determinações
nacionais no respectivo país de utilização, os fabricantes de
transformadores podem estipular intervalos de inspeção diferentes.
► Observar os intervalos de inspeção que estão definidos na publicação
nº 445 da CIGRE “Guide for Transformer Maintenance” ou os intervalos
de inspeção do fabricante do transformador.
Em cada inspeção do transformador, verifique o seguinte:
1. Verificar o estado externo do aparelho quanto a sujeira, danos (por
exemplo, vidro, conexão elétrica) e corrosão.
2. Remover o ar do aparelho [►Parágrafo 6.1, Página 36].
3. Verificar conexão de flange quanto à estanqueidade [►Parágrafo 6.2,
Página 36].
4. Verificar o funcionamento correto do aparelho [►Parágrafo 6.3, Página
37].
No caso de dúvidas ou anomalias, entre em contato com o Serviço Técnico:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Alemanha
E-mail: service@reinhausen.com ou complaint@reinhausen.com

8.1 Drenar o líquido isolante
Se for necessário drenar o líquido isolante do relé Buchholz para trabalhos
de inspeção ou de manutenção no transformador, faça o seguinte.
1. Remover o parafuso de drenagem de óleo (chave de boca, abertura de
chave 10).
ð O líquido isolante flui para fora do relé Buchholz.
2. Recolher o líquido isolante com o recipiente apropriado.
3. Apertar o parafuso de drenagem do óleo (chave de boca, abertura de
chave 10, 10 Nm).
4. Verificar a estanqueidade.
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Observe os regulamentos nacionais de eliminação do país em o aparelho
que for utilizado.
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10 Dados técnicos
Materiais
Caixa/caixa de conexão

Alumínio fundido, pintado com RAL 7033 ou 7038
(semelhante a ANSI 70 cinza claro), pintura em
pó, modelo resistente à água marinha (offshore)
sob consulta.

Chapa de inspeção

vidro temperado com filtro UV

Características
Instalação

Ambientes internos e externos, resistente aos
trópicos

Temperatura ambiente do ar

-50 °C…+80 °C

Temperatura de
armazenamento

-40 °C…+80 °C

Temperatura de operação

-40 °C…+115 °C

Temperatura do líquido isolante -25 °C…+105 °C (até +115°C no caso de
(IEC 60296)
operação de sobrecarga do transformador)
Faixas de temperatura para líquidos isolantes
alternativos sob consulta
Grau de proteção

IP 55 em conformidade com DIN EN 60 529

Peso com a caixa de conexão

Aprox. 7 kg

Largura nominal da tubulação,
modelo de flange

Conexão roscada DN25, DN50, DN80 ou G 1½“

Pressão de acionamento da
DN25: 1 m/s, 1,2 m/s, 1,3 m/s, 1,5 m/s, 2 m/s ou
borboleta (óleo isolante mineral) 2,5 m/s (±15 % em todos os casos)
DN50: 1 m/s, 1,3 m/s, 1,5 m/s ou 2 m/s (±15 %
em todos os casos)
DN80: 1 m/s, 1,3 m/s, 1,5 m/s, 2 m/s ou 2,5 m/s
(±15 % em todos os casos)
3 m/s para DN25, DN50, DN80 sob consulta
Categoria de sobretensão

III; segurança externa: interruptor de potência,
máx. 16 A, característica C

Contato Reed
Quantidade e tipo

Máx. 4 contatos normalmente fechados, contatos
normalmente abertos e/ou contatos inversores.
sem potencial; duas unidades por função

Tensão nominal
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24…250 V AC/DC
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Contato Reed
Tensão de comutação máx. AC/ Contato normalmente fechado: 2 A
DC
Contato normalmente aberto: 2 A
Contato inversor: 1 A
Corrente de comutação mínima 50 mA=1,2 W/24 V
4,8 mA=1,2 W/250 V
Tensão contínua máxima AC/
DC

Contato normalmente fechado: 3 A
Contato normalmente aberto: 3 A
Contato inversor: 2 A

Capacidade de ruptura máxima Contato normalmente fechado: 1,2 VA…400 VA
AC
Contato normalmente aberto: 1,2 VA…400 VA
Contato inversor: 1,2 VA…200 VA
Capacidade de ruptura máxima Contato normalmente fechado: 1,2 W…250 W
DC
Contato normalmente aberto: 1,2 W…250 W
Contato inversor: 1,2 W…150 W
Tensão nominal de isolamento

2,7 kV AC/2 s contatos em relação à caixa;
1 kV AC/2 s contatos abertos

Resistência de isolamento

1000 MΩ/500 V DC

Caixa de conexão
Terminais de conexão

mín. 0,25 mm2 / máx. 4 mm2

Prensa-cabo

M25x1,5 para cabos de Ø 13...20 mm ou ½“-NPT

Líquido isolante
Óleos novos de origem mineral em conformidade com IEC 60296, ASTM D3487 e
normas equivalentes.
Óleos de outras origens em conformidade com IEC 60296, ASTM D3487 e normas
equivalentes.
Líquidos isolantes alternativos, por exemplo ésteres naturais e sintéticos, sob
consulta.
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DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
DIMENSION TABLE
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY

- SHEET
101293190M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

DRAWING NO.
SED_7265391_000_0x
SED_7265391_000_0x
SED_7264657_000-0x
SED_7274429_000_0x
SED_7274429_000_0x
SED_7275602_000_0x
SED_7286211_000_0x
SED_7283480_000_0x
SED_7286211_000_0x

DOCUMENT NO.
SED 7286610 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1099415

MBR80-CH
MBR80-QU

SED_7283859_000_0x
SED_7284134_000_0x

MBR80-16/8 SED_7280977_000_0x

Typ / TYPE
MBR25-6
MBR25-16
MBR25-G
MBR50-6/4
MBR50-16/4
MBR50-6/6
MBR80-6/4
MBR80-6/6
MBR80-16/4

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

d2
Ø100/3.94"
Ø115/4.53"
Ø140/5.51"
Ø165/6.50"
Ø140/5.51"
Ø190/7.48"
Ø160/6.30"
Ø200/7.87"

d3 = p.c.d.
d4
Ø d5
f
Ø75/2.95" Ø60/2.36" 4x 12/0.47" 12,5/0.49"
Ø85/3.35" Ø68/2.68" 4x 14/0.55" 20/0.78"
G1 1/2"
14,5/0.57"
Ø110/4.33" Ø90/3.54" 4x 14/0.55" 19/0.75"
Ø125/4.92" Ø102/4.02" 4x 18/0,71" 19/0.75"
Ø110/4.33" (Ø140/5,51") 6x 12/0.47 14/0.55"
Ø150/5.91" Ø130/5.12" 4x 18/0.71" 15/0.55"
Ø130/6,29" (Ø160/6.30") 6x 12/0,47" 14/0.55"
Ø160/6.29" Ø138/5.45" 4x 18/0.71" 17,5/0.69"
2x M16
Ø80/3,15" Ø200/7.87" Ø160/6.29" Ø138/5.45"
17,5/0,69"
6x 18/0.71"
Ø80/3.15" q160/6.30" Ø160/6.30" (q160/6.30") 4x 18/0,71" 16/0.63"
Ø80/3.15" q125/4.92" Ø132/5.20" (q125/4.92") 4x 18/0,71" 21/0.83"

d1
Ø25/0.98"
Ø25/0.98"
Ø25/0.98"
Ø50/1.97"
Ø50/1.97"
Ø50/1.97"
Ø80/3.15"
Ø80/3.15"
Ø80/3.15"

Maßtabelle / DIMENSION TABLE
h2
107/4.21"
107/4.21"
107/4.21"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
244/9.61" 95/3.74"

h1
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"

185/7.28" 244/9.61" 95/3.74"
200/7.87" 244/9.61" 95/3.74"

195/7.68"

I1
185/7.28"
200/7.87"
185/7.28"
185/7.28"
195/7.68"
185/7.28"
195/7.68"
185/7.28"
195/7.68"
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NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7265391 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1
d1
d4
d2

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR25-6 and MBR25-16

- SHEET
101289500M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7264657 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

165
6.50"

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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244
9.625"

d1

d4 = G1 1/2"

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.543"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR25-G

- SHEET
101289690M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7274429 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d3 = Lk
Tk / p.c.d.

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR50 -6/4 AND 16/4

165
6.50"

4x d5

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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h1
d1
d4
d2

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

- SHEET
101291380M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7275602 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d1
d2 (d4)

d3 = Lk
Tk / p.c.d
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR50-6/6

- SHEET
101291570M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7286211 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d1
d4
d2

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3,54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-16/4

- SHEET
101292990M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7283480 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d1
d2 (d4)

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

6x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-6/6

- SHEET
101292570M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

I1

DOCUMENT NO.
SED 7280977 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

f

d1
d4
d2

2x M16

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

6x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80 -16/8

- SHEET
101292340M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7283859 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d2 = (d4)

d1

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80 - CH
q

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
160
6.30"
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

- SHEET
101292670M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7284134 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d1
d2 = (d4)

4x d5
125
q 4.92"
165
6.50"

d3 = Lk
Tk / p.c.d.

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-QU

- SHEET
101292980M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

Glossário
Temperatura ambiente do ar
A faixa de temperatura do ar no
ambiente do equipamento em operação
no qual o aparelho está instalado.

Temperatura de operação
O aparelho está instalado ao
equipamento em conformidade com as
especificações destas instruções de
serviço sob observação das influências
ambientais na operação.
Temperatura do líquido isolante
Temperatura de início a frio em
conformidade com IEC 60296: ≥ -30 °C
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