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Esta documentação técnica contém informações detalhadas sobre as características técnicas do produto.
Para o pedido, utilize o formulário de dados de pedido (“Inquiry and order specifications
(Bestellangabenblatt)”), que pode ser encontrado no nosso site http://www.reinhausen.com junto ao
respectivo produto. Mais informações no Portal do cliente da MR Reinhausen: https://
portal.reinhausen.com.

Cobertura de proteção com revestimento de tinta em pó
 Cobertura de proteção padrão RAL 7033 (cinza-cimento)

RAL 7038 (cinza-ágata)
 Cobertura de proteção com fluxo de óleo direcionado (cobertura

OD)
RAL 7033 (cinza-cimento)
RAL 7038 (cinza-ágata)

 Conjuntos de molas; LMPRD = Large MESSKO® Pressure Relief Device
 Parafuso de purga

Opcional:  Sinalizador (não para
offshore)

1 – Posição OPERAÇÃO
2 – Posição ALARME

Modelo offshore (apenas para cobertura OD)

Conexão elétrica
Sem microinterruptor Chapa de aço sem furos no caso da cobertura padrão;

tampão com roca no caso de cobertura OD
Conexão por prensa-cabos:  1 micro-interruptor 1 x M20 x 1,5 prensa-cabo;

1 x M20 x 1,5 tampão com rosca
 2 microinterruptor 2 x M20 x 1,5 prensa-cabo

Conector ANSI  1 ou 2 microinterruptores
Conector Westinghouse  1 ou 2 microinterruptores

 Caixa de conexão  1 micro-interruptor 1 x M25 x 1,5
 2 microinterruptor 2 x M25 x 1,5

São possíveis outras conexões sob consulta (p. ex. NPT)

Material de vedação Líquido de refrigeração Observação
NBR (equipamento padrão) Óleo mineral  Pino de sinalização = vermelho

(anodizado)
Viton Óleo de silicone, piranol  Pino de sinalização = azul

(anodizado)
 Vedação de

montagem (opcional)
NBR Óleo mineral Número de ref.: 50032703
Viton Óleo de silicone, piranol Número de ref.: 73314900
Sem anel de vedação de montagem

Grau de proteção
IP 65
IP 66, disponível para Cobertura de proteção padrão com prensa-cabos

Cobertura OD com prensa-cabo
Cobertura OD com caixa de conexão

http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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Dados técnicos
Condições de operação
Local de instalação Ambientes interiores e exteriores; resistente ao clima tropical
Temperatura ambiente do ar –50 °C...+80 °C (apenas modelo mecânico)

–40 °C...+80 °C (modelo com microinterruptor)
Temperatura de operação –40 °C...+80 °C
Temperatura do líquido isolante –30 °C...+120 °C
Temperatura de armazenamento –50 °C...+80 °C
Grau de proteção 
(caixa de conexões, prensa-
cabos, microinterruptor)

IP 66 conforme IEC 60 529

Grau de contaminação 3
Categoria de sobretensão III; segurança externa: interruptor de potência, no máximo 16 A,

característica C

Materiais
Todas as peças À prova de intempéries e resistentes ao óleo do transformador; todas

as partes exteriores resistentes aos raios UV
Modelo offshore: todas as partes exteriores também resistentes à água
do mar

Flange do aparelho Alumínio fundido resistente à água do mar
Cobertura de proteção padrão Alumínio resistente à água do mar com revestimento de tinta em pó

RAL 7033 ou RAL 7038
Cobertura de proteção OD Alumínio fundido resistente à água do mar com revestimento de tinta

em pó RAL 7033 ou RAL 7038; lábio de vedação contido no material
fornecido
Modelo offshore disponível como opcional:
▪ Parafusos em V4A conforme DIN 931/933
▪ Prensa-cabos conforme EN 60 423, ISO 965
▪ Pintura CX conforme ISO 12944

Prato da válvula Aço inoxidável
Materiais de vedação ▪ NBR para óleo mineral

▪ Viton para líquidos isolantes alternativos
Molas Aço para molas conforme EN 10270-1 SH, molas de pressão em

pintura parcial específica da configuração (em alemão: KTL) para
identificação e como proteção contra corrosão

Pino de sinalização Alumínio resistente à água do mar; anodizado
Cor vermelha para de lábio de vedação padrão (NBR); cor azul para
Viton

Parafuso de purga Autoatarraxante; aço nobre; tamanho 10
Sinalizador Opcional; aço inoxidável com revestimento de tinta em pó RAL 1026,

amarelo claro; (não adequado para offshore)

Dimensões
Fixação Ø 235 mm [Ø 9.25"] círculo de furos dos 6 furos Ø 15,5 mm [Ø 0.61"]
Cobertura de proteção Cobertura de proteção padrão Ø 291 mm [Ø 11.46"]

Cobertura de proteção OD Ø 295 mm [Ø 11.61"]
Abertura de descarga de óleo Apenas em versão com cobertura de proteção OD:

▪ Ø 90 mm [3.54"] com anel de vedação 95x3; círculo de furos dos
3 furos Ø 120 mm [Ø 4.72"]

▪ Flange de conexão (disponível opcionalmente) com rosca interna
G3 1/4" para soldar

Altura (em estado disparado) Máx. 234,5 mm [9.23"] cobertura de proteção padrão sem sinalizador
Máx. 340 mm [13.39"] cobertura de proteção padrão com sinalizador
Máx. 246 mm [9.96"] cobertura de proteção OD sem sinalizador
Máx. 342 mm [13.46"] cobertura de proteção OD com sinalizador

Anel de vedação de montagem Opcionalmente disponível; Ø 200 mm x Ø 178,5 mm x 4,25 mm
[Ø 7.87" x Ø 7.03“ x 0.17"]



Válvula de alívio de pressão MESSKO® MPREC®

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022 35785291/04 PT MESSKO® MPREC®

Dimensões
Comprimento do cabo de
conexão para variante de
conector

1219 mm [48"]; 1829 mm [72"]; 2134 mm [84"]; 2438 mm [96"];
3658 mm [144"]; 4572 mm [180"]; 5004 mm [197"]; 5080 mm [200"];
6096 mm [240"]; 7620 mm [300"]; 9144 mm [360"]; 10 000 mm [394"];
11 990 mm [472"]; 15 010 mm [591"]; 20 110 mm [792"]

Peso Aprox. 6 kg com cobertura de proteção padrão
Aprox. 11 kg com cobertura de proteção OD

Tipo Pressão operacional
[psi] [bar] [kPa]

LMPRD 4 psi 4 ± 1 0,28 ± 0,07 28 ± 6,9
LMPRD 5 psi 5 ± 1 0,34 ± 0,07 34 ± 6,9
LMPRD 6 psi 6 ± 1 0,41 ± 0,07 41 ± 6,9
LMPRD 8 psi 8 ± 1 0,55 ± 0,07 55 ± 6,9
LMPRD 10 psi 10 ± 1 0,69 ± 0,07 69 ± 6,9
LMPRD 12 psi 12 ± 1 0,83 ± 0,07 83 ± 6,9
LMPRD 15 psi 15 ± 2 1,03 ± 0,14 103 ± 13,8
LMPRD 20 psi 20 ± 2 1,38 ± 0,14 138 ± 13,8
LMPRD 25 psi 25 ± 2 1,72 ± 0,14 172 ± 13,8
LMPRD 30 psi 30 ± 2 2,07 ± 0,14 207 ± 13,8

Microinterruptor
Tipo de comutador Comutador com contatos padrão (liga de prata),

comutador com contatos dourados
Tipo de contato Contatos padrão: 1 x NO (contato normalmente aberto) e

1 x NC (contato normalmente fechado)
ou
2 x NO (contatos normalmente abertos)

Contatos dourados: 1 x NO (contato normalmente aberto) e
1 x NC (contato normalmente fechado)

Material da caixa Alumínio resistente à água do mar
Tensão nominal de serviço: Ue = 240 V
Capacidade de ruptura de
comutador padrão conforme IEC
60076-22-1

Corrente máxima 10 A 30 ms
24 V DC…220 V DC

Capacidade de
conexão

130 W L/R < 40 ms

Capacidade de
interrupção

25 W L/R < 40 ms

230 V AC
Capacidade de
conexão

250 VA cos φ > 0,5

Capacidade de
interrupção

60 VA cos φ > 0,5

Capacidade de ruptura do
comutador com contatos
dourados*

*) A comutação com cargas mais
altas destrói a camada de ouro

24 V DC
Capacidade de
conexão

máx. 0,1 W carga ôhmica

Capacidade de
interrupção

máx. 0,1 W carga ôhmica
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Microinterruptor
Valores característicos dos
comutadores conforme
IEC 60076-22-1

Resistência disruptiva mínima,
tensão suportável de frequência
de rede de curta duração

2 kV, 1 min, entre o circuito e a
terra
1 kV, 1 min, entre os contatos na
posição aberta

Resistência disruptiva mínima,
tensão suportável de surto por raio

4 kV (pico), entre o circuito e a
terra
3 kV (pico) entre os contatos na
posição aberta

Conexão por prensa-cabos
Terminais de conexão De um fio: 0,5...2,5 mm2, AWG 21...14; cordão com terminal tubular:

0,5...1,5 mm2, AWG 21...16
Prensa-cabos IP 66 e offshore: M20x1,5 para diâmetro de cabo 5...14 mm; cabo de

conexão não fornecido
Grau de proteção IP 66 conforme IEC 60 529 para aparelho fechado

Conexão à caixa de conexão
Terminais de conexão De um fio: 1...4 mm2, AWG 18...12; cordão com terminal tubular:

0,5...2,5 mm2, AWG 21...14
IP 66: M25x1,5 para diâmetro de cabo 11...20 mm
Modelo offshore: M25x1,5 para diâmetro de cabo 9...17 mm, aço
inoxidável

Grau de proteção IP 66 conforme IEC 60 529 para aparelho fechado

Conexão ao conector
Cabo de conexão Conexão de tomada ANSI AWG 16 ou

conexão de tomada Westinghouse AWG 16
Grau de proteção IP 65 conforme IEC 60 529 para aparelho fechado
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