
Controlador de motor de estado  
sólido OneGear™ MV SMC™ Flex  
(10 – 15 kV)
Cód. cat. 7760, 7761, 7762 e 7763
Dados técnicos



 O equipamento de estado sólido tem características operacionais diferentes daquelas do 
equipamento eletromecânico. As Diretrizes de Segurança para Aplicação, Instalação e 
Manutenção de Dispositivos de Controle em estado Sólido (Publicação SGI-1.1 
disponível no seu escritório de vendas local Rockwell Automation ou online em 
http://literature.rockwellautomation.com) descrevem algumas diferenças 
importantes entre equipamentos de estado sólido e dispositivos eletromecânicos 
interligados com fios. Por causa dessa diferença, e também por causa da grande 
variedade de usos para equipamentos de estado sólido, todas as pessoas responsáveis pela 
utilização deste equipamento devem estar certas de que todas as aplicações pretendidas 
com os equipamentos são aceitáveis. 

 Em nenhuma hipótese, a Rockwell Automation, Inc. será responsável por danos 
indiretos ou consequentes resultantes do uso ou aplicação destes equipamentos. 

 Os exemplos e diagramas neste manual são incluídos somente para propósitos 
ilustrativos. Por causa das muitas variáveis e especificações associadas a qualquer 
instalação em particular, a Rockwell Automation, Inc. não pode assumir a 
responsabilidade pelo uso real com base nos exemplos e diagramas. 

 A Rockwell Automation, Inc. não assume nenhuma responsabilidade explícita com 
respeito ao uso de informações, circuitos, equipamentos ou software descritos neste 
manual. 

 É proibida a reprodução do conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem a 
permissão por escrito da Rockwell Automation, Inc. 

 Ao longo deste manual, quando necessário, são utilizadas observações para chamar sua 
atenção para considerações de segurança. 

 

 

Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias 
que podem causar uma explosão em um ambiente 
classificado, que pode levar a ferimentos pessoais ou 
morte, prejuízos a propriedades e perdas econômicas. 

  

 
Identifica informações que são críticas para a aplicação 
bem-sucedida e o entendimento do produto. 

  

 

Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias 
que podem levar a ferimentos pessoais ou morte, 
prejuízos a propriedades ou perda econômica. As 
atenções ajudam a identificar um risco, evitar um risco 
e reconhecer as consequências. 

  

 

Pode haver etiquetas dentro do equipamento (por 
exemplo, inversor ou motor) para alertar as pessoas de 
que tensões perigosas podem estar presentes. 

  

 

Pode haver etiquetas dentro do equipamento (por 
exemplo, inversor ou motor) para alertar as pessoas de 
que as superfícies podem alcançar temperaturas 
perigosas. 
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1.0  Geral     Introdução 
 

 Rockwell Automation tem produzido produtos de média 
tensão de qualidade para atender às exigências de todos os 
tipos de indústrias por mais de sete décadas. 
 
Desde o contator imerso em óleo original, até contatores  
a vácuo e de interrupção de ar, até controladores  
de estado sólido como controladores inteligentes de motores  
e inversores de frequência variável CA, a  
Rockwell Automation desenvolveu e construiu uma linha  
de produtos de média tensão que satisfaz as indústrias  
que exigem segurança aumentada, maior vida útil e 
confiabilidade em equipamentos de controle de motores. 
 
 Este guia de dados técnicos fornece todos os recursos 
técnicos e funções do controlador de motor de estado sólido 
OneGear MV SMC Flex para aplicações com partida a motor 
entre 10 e 14,4 kV. 
 
 Benefícios dos controladores de motor de estado sólido 
 
1) Minimizando o tempo parado/custos operacionais 

• Correias, engrenagens e máquinas podem estar 
danificadas ao longo da alimentação direta. 

• Vida útil aumentada dos equipamentos mecânicos. 
• Materiais podem ser danificados ou destruídos por 

partidas ou paradas repentinas 
2) Economia de custos pela minimização de correntes de 
 energização 

• Restrições de energia da empresa na corrente de linha 
de entrada. 

• Linhas de energia fracas não conseguem lidar com 
correntes de energização altas, causando baixas de 
tensão ou excessivas perturbações de linha. 

 
 
Controladores de motor OneGear™ MV SMC™ 
 
A Rockwell Automation atende às exigências da indústria 
com a linha OneGear MV SMC Flex de controladores de 
motor em estado sólido, com tensão reduzida. O OneGear 
MV SMC Flex é usado para controlar motores industriais 
classificados como até 340 ampères de corrente de plena 
carga (FLC), 10 a 14,4 kVCA, 50/60 Hz e até 50 °C. Sob 
certas condições, um valor maior da corrente de plena carga 
pode ser possível, mas as condições devem ser verificadas 
pela Rockwell Automation para confirmação. 
 
 O OneGear MV SMC Flex é um controlador de tensão 
reduzida de estado sólido que utiliza o módulo de controle 
digital SMC Flex. É o mesmo módulo de controle usado no 
controlador de baixa tensão cód. cat. 150 SMC Flex. 
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 Recursos de controle do OneGear™ MV SMC™ 

O OneGear MV SMC Flex fornece controle de 
microprocessador em malha fechada para iniciar e parar 
motores trifásicos. Diversos modos de operação padrão estão 
disponíveis em um único controlador: 

 • Partida suave com impulso de partida selecionável 
 • Partida de limite de corrente com impulso de partida 
 selecionável 
 • Aceleração linear com impulso de partida selecionável  
 • Desaceleração linear  
 • Parada suave 
 • Partida com rampa dupla 
 • Partida direta 
 • Controle da bomba (módulo de controle opcional), 

incluindo controle de partida e parada 
 Exige tacômetro do motor 
 
 Consulte o manual do usuário SMC Flex, Publicação  
150-UM008_-EN-P, para todos os detalhes dos recursos de 
controle. 
 

Recursos adicionais: 
 • Proteção do motor de estado sólido 
 • Estação de medição 
 • Comunicação DPI (Interface de programação de dados) 
 • Tela LCD 
 • Programação no teclado 
 • Controle por fibra óptica de SCRs de média tensão 
 (para isolamento) 
 • Placas de disparo de malha de corrente 
 • Conjuntos de SCR PowerBrick™ removíveis 
 • Construção compartimentalizada 
• Barramento de força (opcional) 
 

Tecnologias de comutação disponíveis: 
Contatores a vácuo de prolongamento (VC) para 10 - 12 kV 
(para 160 ampères) 
Disjuntores a vácuo de prolongamento (VB) 10 - 15 kV 
 
Explicação do código de catálogo 
 
Controlador retrofit  ............................................  7760 
Controlador OEM  ..............................................  7761 
Controlador completo (contator a vácuo)  ..........  7762 
Controlador completo (interruptor a vácuo)  ......  7763 
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2.0  Aplicações Os controladores de motor OneGear MV SMC Flex destinam-

se ao uso em diversas aplicações industriais. As aplicações não 
estão somente restritas aos exemplos de aplicações abaixo. 

 
Petroquímica Produtos florestais 
– Bombas de tubulações – Bombas de ventiladores 
– Compressores a gás – Ventiladores para tiragem 

induzida 
– Bombas de salmoura – Bombas de alimentação de 

água para caldeiras 
– Misturadores/extrusoras – Despolpadores 
– Bombas submersíveis 

elétricas 
– Refinadoras 

– Ventiladores para tiragem 
induzida 

– Eixos de transmissão 

  
Mineração e metais Cimento 
– Bombas de massa – Ventiladores para tiragem 

induzida de forno 
– Ventiladores – Ventiladores para tiragem 

forçada 
– Bombas de desincrustação – Ventiladores de filtro de 

resfriadores 
– Transportadores – Ventiladores de torre de 

pré-aquecimento 
– Ventiladores de filtro – Ventiladores para tiragem 

induzida de moinho cru 
– Bombas de alimentação de 

ciclone 
– Ventiladores de gás de 

forno 
– Moinhos de sacos – Exaustores de resfriadores 
– Moinhos de queda – Ventiladores de separação 
  
Saneamento Energia elétrica 
– Bombas de esgoto sem 

tratamento 
– Bombas de alimentação de 

água 
– Bombas de torre de 

processo biológico 
– Ventiladores para tiragem 

induzida 
– Bombas de tratamento – Bombas para tiragem 

forçada 
– Bombas de água doce – Ventiladores de filtro 
 – Bombas efluentes 
 – Compressores 



4 Cód. cat. 7760, 7761, 7762, 7763 – Controladores de motor de estado sólido OneGear™ MV SMC™ Flex 
 

7760-TD001B-PT-P – Julho de 2011 

3.0  Projeto do equipamento Geral 
 e seleção  
 O OneGear MV SMC Flex consiste em estruturas de aço 

verticais, cobertas, independentes. 
 
 Cada estrutura é adequada para uma futura expansão em cada 

extremidade. Cada estrutura será fornecida com meios de 
elevação removíveis para facilitar o manuseio e a instalação. 

 
 O controlador tem um projeto modular para oferecer facilidade 

e rapidez na manutenção. Os módulos são fabricados e 
projetados para permitir uma fácil manutenção, incluindo a 
remoção dos componentes de média tensão e dos componentes 
eletrônicos de alimentação. 

 
 O controlador completo é dividido em compartimentos 

isolados, como segue: 

 • Compartimento do barramento de força principal 
 • Compartimento da célula de potência 
 • Compartimento(s) de extremidade do cabo 
 • Compartimento de baixa tensão 
 
 Barreiras de metal aterradas são fornecidas entre o 

compartimento de baixa tensão, a célula de potência, o 
compartimento do barramento de força principal e o 
compartimento da extremidade do cabo. O pessoal terá acesso 
ao compartimento de baixa tensão, com o controlador 
energizado, sem se expor a nenhuma média tensão. 
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 Estrutura e controlador 
 
 Cada estrutura conterá os seguintes itens: 
 
 Controlador retrofit (cód. cat. 7760) (Sem 

contator/interruptor de isolamento principal) 

• Disjuntor a vácuo bypass de prolongamento 
• Conjuntos de SCR “PowerBrick” removíveis  
• Placa de detecção de tensão 
• Conexão por fibra óptica do módulo de controle SMC Flex 

às placas de disparo nos “PowerBricks” 
• Barramento de força de cobre horizontal isolado chapeado 

com estanho 
• Uma barra de terra em cobre nu contínua 
• Painel de controle LV com módulo de controle SMC Flex e 

placa de interface e terminações associadas. 
• Provisões para linha de alimentação inferior e conexões de 

carga. 
• Chave de aterramento (opcional) 

 

 
 Figura 3.1 – Desenho da linha simples (Entrada de cabos pelo fundo) 
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 Controlador OEM (Cód. cat. 7761) 
 

• Conjuntos de SCR “PowerBrick” removíveis 
• Placa de detecção de tensão 
• Conexão por fibra óptica do módulo de controle SMC Flex 

às placas de disparo no “PowerBrick” 
• Painel de controle LV com módulo de controle SMC Flex e 

placa de interface e terminações associadas 
• Provisões para linha de alimentação inferior e conexões de 

carga 
• Barramento de força de cobre horizontal isolado chapeado 

com estanho (opcional)  
• Uma barra de terra em cobre nu contínua  

 
  O barramento de força somente pode ser fornecido se estão presentes 

estruturas adequadas em ambos os lados da estrutura 7761 para fornecer 
extremidade e suporte para o barramento. 

 
 

   
 

Figura 3.2 – Cód. cat. 7761 Diagrama da linha simples 
(Entrada pelo fundo) 

3.0 Projeto do 
equipamento e 
seleção (cont.) 
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 Controlador completo (VC) (cód. cat. 7762) (máx. 12 kV) 
 

• Contator a vácuo de isolamento (partida) principal de 
prolongamento 

• Contator a vácuo com bypass (funcionamento) de 
prolongamento 

• Conjuntos de SCR “PowerBrick” removíveis 
• Três fusíveis de alimentação de limitação de corrente, cada 

um para cada contator, de bypass e principal 
• Seis (6) transformadores de corrente 
• Barramento de força de cobre horizontal isolado chapeado 

com estanho 
• Uma barra de terra em cobre nu contínua 
• Placa de detecção de tensão 
• Conexão por fibra óptica do módulo de controle SMC Flex 

às placas de disparo no “PowerBrick” 
• Painel de controle LV com módulo de controle SMC Flex e 

placa de interface e terminações associadas 
• Provisões para conexões de carga pelo fundo 
• Chave de aterramento (opcional) 

 

 
 

Figura 3.3 – Cód. cat. 7762 Diagrama da linha simples  
(Entrada de cabo pelo fundo) 
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 Controlador completo (VB) (cód. cat. 7763) 
 

• Interruptor a vácuo de isolamento (partida) principal de 
prolongamento 

• Interruptor de bypass (funcionamento) de prolongamento 
• Conjuntos de SCR “PowerBrick” removíveis 
• Seis (6) transformadores de corrente 
• Barramento de força de cobre horizontal isolado chapeado 

com estanho 
• Uma barra de terra em cobre nu contínua 
• Placa de detecção de tensão 
• Conexão por fibra óptica do módulo de controle SMC Flex 

às placas de disparo no “PowerBrick” 
• Painel de controle LV com módulo de controle SMC Flex e 

placa de interface e terminações associadas 
• Provisões para conexões de carga de alimentação pelo 

fundo 
• Chave de aterramento (opcional) 

 

 
 

Figura 3.4 – Cód. cat. 7763 Diagrama da linha simples 
(Entrada de cabo pelo fundo) 

3.0 Projeto do 
equipamento e 
seleção (cont.) 
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Módulo de controle do OneGear MV SMC Flex 

 
Elétrico 

 
O módulo de controle SMC Flex fornece controle por 
microprocessador digital de malha fechada e supervisão de 
todas as operações do controlador, inclusive controle de tiro de 
pulso SCR. O módulo de controle usado no OneGear MV SMC 
Flex é exatamente a mesma unidade usada em aplicações de 
baixa tensão. 
 
O módulo de controle SMC Flex é capaz de fornecer as 
seguintes funções de controle: 

• Partida suave – com impulso de partida selecionável 
• Parada suave 
• Partida de limite de corrente – com impulso de partida 
 selecionável 
• Aceleração da velocidade linear  – com impulso  
 de partida selecionável 
• Desaceleração da velocidade linear  
• Rampa dupla – com impulso de partida selecionável 
• Partida direta 
• Velocidade lenta pré-selecionada 
• Controle da bomba (módulo opcional) 
  Exige tacômetro do motor 

 
O tempo de partida padrão pode ser programado de 0 a 30 
segundos. 

 
O tempo de parada padrão pode ser programado de 0 a 30 
segundos. Tempos de partida e parada mais longos  
podem ser disponibilizados, mas um especialista técnico 
Rockwell Automation deve ser consultado sobre a aplicação. 

 
     Impulso de partida, selecionável com partida suave, limite de 

corrente e aceleração linear, pode fornecer um pulso de tempo 
ajustável de corrente antes do modo de partida normal. A 
corrente também pode ser controlada para fornecer 0 - 90% de 
torque do rotor travado por um tempo entre 0,0 e 2,0 segundos. 
Esse recurso é totalmente selecionável em campo. 
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     Controle da bomba (opcional) 
 
    • A opção de controle da bomba com o módulo de controle 

SMC Flex pode ser implementada para fornecer controle de 
malha fechada de um motor para combinar as 
especificações de torque das bombas centrífugas tanto para 
a partida quanto para a parada. Esse recurso patenteado 
ajuda a eliminar os fenômenos comumente conhecidos 
como “fenômeno golpe de aríete”. O tempo de partida 
padrão é entre 0 e 30 segundos, mas pode ser aumentado, 
contudo, um especialista técnico da Rockwell Automation 
deve ser consultado sobre a aplicação. 

    • O controle da malha fechada é conseguido sem o uso de 
sensores externos ou dispositivos de realimentação. 

    • A parada da bomba é iniciada por uma entrada de parada da 
bomba dedicada. Uma parada por inércia ainda é possível, 
com uma entrada de parada separada. 

   • O tempo de parada da bomba é ajustável pelo usuário de  
0 a 120 segundos. 

 

Monitoração 
 

O módulo de controle SMC Flex fornece as seguintes funções 
de monitoração indicadas pela tela de LCD embutida; ou 
remotamente por meio da porta de comunicação: 

     • Fonte de alimentação fase-a-fase 
     • Corrente de linha de entrada trifásica 
     • Energia de entrada trifásico (MW, MWh, fator de potência) 
     • Tempo transcorrido 
     • Uso da capacidade térmica do motor 
     • Velocidade do motor (com uso opcional de entrada de 

tacômetro e função de rampa linear)

3.0 Projeto do 
equipamento e 
seleção (cont.) 
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Proteção e diagnóstico 

 
A proteção e o diagnóstico a seguir são fornecidos como padrão 
com o módulo de controle SMC Flex. Os recursos de proteção 
e diagnóstico podem ser utilizados com controladores baseados 
em contator.  

 • Perda de potência (com indicação de fase; pré-partida) 
 • Aviso de falha da linha (com indicação de fase; pré-partida): 
  – SCR em curto 
  – Conexão de carga faltando 
 • Aviso de falha da linha (proteção de funcionamento): 
  – Perda de potência 
  – SCR em curto 
  – Conexão de carga faltando 
 • Desequilíbrio de tensão  
 • Reversão de fase  
 • Subtensão  
 • Sobretensão  
 • Travamento  
 • Obstrução  
 • Sobrecarga  
 • Subcarga  
 • Excesso de paradas/hora  
 • Gate aberto (com indicação de fase) 
 • Sobretemperatura (pilha de energia, com indicação de fase) 
 • Perda de comunicação 
 • Temperatura do motor (via entrada PTC) 
 • Falta à terra (com opção GFCT) 

 
 Esses recursos de proteção podem ser desabilitados. 
 Unidades baseadas em interruptor exigirão proteção contra sobrecorrente que 

não está incluída no módulo de controle SMC Flex, e por isso podem exigir um 
relé de proteção separado. 

 

 Proteção contra sobrecarga 
 

• É utilizada detecção de corrente de entrada trifásica. 
• São fornecidas classes de desarme de sobrecarga de 10, 15, 

20 e 30, e elas são programáveis pelo usuário. 
• Memória térmica eletrônica é fornecida por uma proteção do 

motor aprimorada 
• Está disponível a proteção por meio do controlador, enquanto 

na configuração de bypass. 
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 Tipos de gabinete 
 

 O OneGear MV SMC Flex está disponível em um gabinete IEC 
IP4X como padrão. Gabinetes opcionais são: 
– IEC IP41 
– IEC IP42 

 
 
 Gabinete resistente a arco elétrico 
 

 Os controladores de motor de média tensão são projetados 
como um gabinete resistente a arco elétrico. 

 
 As gavetas resistentes a arco elétrico atenderão as especificações 

de acordo com IEC 62271-200 Anexo A, e fornecem os 
seguintes benefícios: 

 
 • Estrutura reforçada para conter o material de arco elétrico 

em falhas de até 31,5 kA, 0,5 segundos 
 • Ventilação do arco para esfriar o material de arco elétrico 
 • Exaustor ou chaminé para redirecionar material do arco 

elétrico 
 • Painel de baixa tensão reforçado, vedado para evitar a 

 entrada do material do arco elétrico

3.0 Projeto do 
equipamento e 
seleção (cont.) 



Cód. cat. 7760, 7761, 7762, 7763 – Controladores de motor de estado sólido OneGear™ MV SMC™ Flex        13 
 
 

7760-TD001B-PT-P – Julho de 2011 

Acabamento da estrutura 
 

     Como padrão, todas as portas externas e placas de extremidade 
de barramento devem ser pintadas com RAL 7035, com 
acabamento em textura. Todas as placas traseiras de metal nos 
compartimentos de baixa tensão devem ser pintadas com 
branco de alto brilho para alta visibilidade. A carcaça do 
gabinete, metal estrutural interno e barreiras metálicas serão de 
aço galvanizado coberto com zinco ou similares. 

 
     Descrição……..… Tinta em pó epóxi híbrida 
     Cor padrão…........ RAL 7035 com acabamento em textura 
     Procedimento …… Linha de pintura contínua. Todas as peças 

de aço da base são pintadas antes da 
montagem. 

     Preparação  …….. Lavagem alcalina/enxágue/enxágue com 
fosfato de ferro/enxágue com vedação de 
ferro-cromo/enxágue com água deionizada 
recirculada e enxágue com água deionizada 
virgem. 

     Pintura ……..…… Spray eletrostático de ar atomizado. 
Espessura total da tinta – 0,002 pol. 
(0,051 mm) mínimo 

     Cozimento ……… Forno de gás natural a 179 °C (355 °F) 
mínimo. 

 
   Observações: 

    1. Quando uma cor de tinta padrão opcional for 
especificada, todas as portas e placas de extremidade de 
barramento devem ser pintadas sob a especificação de cor 
padrão, exceto para os conjuntos de manoplas externas, 
ângulos de elevação e engates de elevação. 

    2. Todas as partes de aço não pintadas, não listadas acima, 
devem ser de aço galvanizado cobertas com zinco ou 
chapeado com cromato de zinco. 

 

Barramento de força principal (opcional) 
 

O barramento de força será feito de condutor(es) de cobre 
sólido e chapeados com estanho para resistir a elementos 
corrosivos. Isolamento termorretrátil é padrão quando 
aplicável. O material usado para o barramento de força é 
comum desde o barramento de força principal até a conexão do 
lado da linha e a célula de potência. O mesmo material também 
é usado desde o terminal do lado de carga da célula de potência 
até as conexões de cabo de carga. 

 

O barramento de força principal estará localizado no 
compartimento localizado no topo e atrás do controlador. 

 
Classificações dos barramentos 

 

O barramento principal é classificado a 1.250 ou 2.000 ampères. 
O barramento principal é amarrado por 31,5 kA por 1 segundo. 
Classificações mais altas são opções disponíveis. 
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É fornecido acesso ao compartimento do barramento a partir do 
topo, de trás ou do lado da estrutura, para permitir a instalação e 
a manutenção regular das conexões de emendas de fio do 
barramento. (O acesso é possível a partir da frente das seções 
do quadro de comando e manobra, mas requer algum grau de 
desmontagem.) 

 

Barra de terra 
 

Um barra de terra de cobre contínua será fornecida ao longo de 
todo o comprimento da linha do controlador. A barra de terra 
também está disponível com revestimento de estanho otimizado 
para melhorar a resistência à corrosão em certas condições 
ambientais. Um terminal mecânico para um cabo de 10 mm2  
a 50 mm2 (#8 a #1/0 AWG) ou 16 mm2 a 120 mm2 (#6 a 
250 MCM) é fornecido na extremidade de entrada da linha.  
A barra de terra resistirá a um nível de corrente de tempo  
curto de 31,5 kA por 3 segundos. A barra de terra é de cobre  
nu e tem 8 mm x 50 mm (5/16 pol. x 2 pol.). 

 

Linking de barramento 
 

O sistema de linking de barramento está disponível para habilitar 
a conexão de energia e barra de terra de unidades adjacentes no 
campo pelos clientes ou seus agentes. 

 

Especificações do contator a vácuo (Entrada e Bypass:  
10 a 12 kV) 

 

O contator de prolongamento de média tensão é de tipo a  
vácuo com inversor magnético, classificado 400 ampères de  
10 a 12 kV. 

 
Cada contator a vácuo fornece os seguintes recursos de 
segurança: 
• Prevenir o encaixe ou desencaixe do aparato com ele 

fechado. 
• Prevenir o fechamento do aparato quando o caminhão está 

em uma posição indefinida (nem posição de serviço nem de 
teste). 

• Prevenir o encaixe do aparato se o plugue de multicontato 
está desconectado. 

• Prevenir a desconexão do plugue de multicontato se o 
caminhão está na posição de serviço ou indefinida. 

• Prevenir o fechamento da chave de aterramento se o 
caminhão está na posição de serviço ou indefinida. 

 • Prevenir o encaixe do aparato se a chave de aterramento 
está fechada. 

 
Quando o contator é removido, obturadores automáticos 
fornecem isolamento do barramento de força principal e dos 
terminais de carga. A vida elétrica do contator é de até  
100.000 operações (AC3). A vida mecânica do contator é  
de até 1 milhão de operações (AC3). O contator virá com um 
“dispositivo de operação manual de emergência”. 

3.0 Projeto do 
equipamento e 
seleção (cont.) 



Cód. cat. 7760, 7761, 7762, 7763 – Controladores de motor de estado sólido OneGear™ MV SMC™ Flex        15 
 
 

7760-TD001B-PT-P – Julho de 2011 

     Intertravamentos 
• Previne que a porta do compartimento do aparato se abra se 

o caminhão estiver na posição de serviço ou indefinida. 
• Previne o encaixe do aparato se a porta do compartimento 

do aparato estiver aberta. 
• Previne a abertura da porta do compartimento do 

alimentador se a chave de aterramento estiver aberta. 
• Previne a abertura da chave de aterramento se a porta do 

compartimento do alimentador estiver aberta. 

 
Outros intertravamentos 

Tipo da chave 
• Encaixe do aparato. 
• Fechamento da chave de aterramento. 
• Abertura da chave de aterramento. 
• Inserção da alavanca do rack do aparato. 
• Inserção da alavanca de operação da chave de aterramento. 

 
     Tipo de cadeado 

• Abertura da porta do compartimento. 
• Inserção das alavancas de rack ou de operação. 
• Abertura ou fechamento dos obturadores. 

 
Um contator de bypass é fornecido para conectar o motor à 
tensão do barramento principal uma vez que o motor está 
funcionando à velocidade total. Quando uma opção de parada é 
selecionada, o contator de bypass se abrirá, trazendo os SCRs 
no circuito de pilha de energia de entrada trifásica 
(PowerBrick) de volta para dentro do circuito de alimentação. 
 
O contator de bypass é totalmente classificado e é capaz de 
fornecer uma partida direta em caso de bypass de emergência. 
 

Especificações do disjuntor a vácuo (entrada e bypass:  
10 a 15 kV) 

 
 O disjuntor de prolongamento a vácuo de média tensão é um 

tipo a vácuo, classificado 12 ou 17,5 kV. O disjuntor a vácuo é 
classificado para 1.250 A. 

 
 Dois diferentes tipos de disjuntores de média tensão estão 

disponíveis: atuado com mola ou atuado magneticamente. 
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O disjuntor a vácuo fornece os seguintes recursos de segurança: 
• Prevenir o encaixe ou desencaixe do aparato (contator ou 

interruptor) com ele fechado. 
• Prevenir o fechamento do aparato quando o caminhão está 

em uma posição indefinida (nem posição de serviço nem de 
teste). 

• Prevenir o encaixe do aparato se o plugue de multicontato 
estiver desconectado. 

• Prevenir a desconexão do plugue de multicontato se o 
caminhão estiver na posição de serviço ou indefinida. 

• Prevenir o fechamento da chave de aterramento se o 
caminhão estiver na posição de serviço ou indefinida. 

• Prevenir o encaixe do aparato se a chave de aterramento 
estiver fechada. 

 
      Intertravamentos 

• Previne que a porta do compartimento do aparato se abra se 
o caminhão estiver na posição de serviço ou indefinida. 

• Previne o encaixe do aparato se a porta do compartimento 
do aparato estiver aberta. 

• Previne a abertura da porta do compartimento do 
alimentador se a chave de aterramento estiver aberta. 

• Previne a abertura da chave de aterramento se a porta do 
compartimento do alimentador estiver aberta. 

 
     Outros intertravamentos 

     Tipo da chave 
• Encaixe do aparato. 
• Fechamento da chave de aterramento. 
• Abertura da chave de aterramento. 
• Inserção da alavanca do rack do aparato. 
• Inserção da alavanca de operação da chave de aterramento. 

 

Tipo de cadeado 
• Abertura da porta do compartimento. 
• Inserção das alavancas de rack ou de operação. 
• Abertura ou fechamento dos obturadores. 

 
     Um interruptor de bypass é fornecido para conectar o motor à 

tensão do barramento principal uma vez que o motor está 
funcionando à velocidade total. Quando uma opção de parada é 
selecionada, o interruptor de bypass se abrirá, trazendo os SCRs 
no circuito de pilha de energia de entrada trifásica de volta para 
dentro do circuito de alimentação. 

 
     O interruptor de bypass é totalmente classificado e é capaz de 

fornecer uma partida direta em caso de bypass de emergência. 

3.0 Projeto do 
equipamento e 
seleção (cont.) 
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Circuito de pilha de energia de entrada trifásica 
(PowerBrick™) 

 
As pilhas de energia incluem componentes simples de “blocos 
de construção” (ou seja, um circuito de alimentação de dois 
dispositivos usando a tecnologia “PowerBrick”), para 
minimizar o número de conjuntos. O número de PowerBricks 
usado é uma função da tensão do sistema e aumentará para 
fornecer a resistência PIV necessária. 

 
Os conjuntos PowerBrick são capazes das classificações 
listadas na seção de especificações. 

 
Cada fase dos conjuntos PowerBrick será montada em um carro 
removível ou “caminhão” para facilidade de manutenção. 

 
Condutor de baixa tensão 

 
Um condutor de baixa tensão padrão pode estar disponível ao 
longo do topo da estrutura. 

     • 153 mm x 100 mm (6 pol. x 4 pol.) 
 

O condutor de baixa tensão permite um método conveniente de 
interconectar o fio de controle de um controle ao outro, quando 
em interface com um painel mestre ou com circuitos de 
controlador programável. 

 

Painel de controle de baixa tensão 
 

Cada controlador tem um compartimento de controle de baixa 
tensão separado, acessível pela frente. O compartimento é 
completamente isolado, usando barreiras de metal aterradas 
entre o compartimento de baixa tensão e a célula de potência 
e/ou os compartimentos de barramento de energia principal 
para a máxima segurança, fornecendo proteção de continuidade 
do serviço LSC2B. 

 
Medidores opcionais, relés de proteção do motor, chaves 
seletoras, operadores, luzes de indicação, etc., são montados na 
frente da porta de baixa tensão nas unidades do contator ou 
interruptor, e arranjados de um modo lógico e simétrico. 
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O painel de baixa tensão fornece os seguintes recursos: 

     • Espaço para dispositivos de controle de baixa tensão, 
transdutores e estações de medição. 

     • Blocos de bornes necessários. Blocos de bornes extras 
podem ser fornecidos opcionalmente. 

     • Acesso ao painel de controle de baixa tensão pela frente, 
sem desligar o controlador. 

     • Todos os cabos de baixa tensão são capazes de entrar no 
painel de controle de baixa tensão a partir do topo ou fundo 
da estrutura. O acesso é por meio de placas de entrada de 
metal removíveis no topo e no fundo da estrutura. 

     • Relés de controle piloto usados para operar o contator a 
vácuo ou interruptor. 

     • A fonte de alimentação do painel de controle é classificada 
em 110/120 Vca ou 220/240 Vca, 50/60 Hz. 

     • A porta do painel de controle de baixa tensão tem uma 
janela de monitoração, permitindo ao usuário monitorar a 
operação do controlador MV SMC Flex por meio da tela 
embutida. 

 

 Fusíveis de alimentação e porta-fusíveis (baseados no 
contator) 

 
 Serão fornecidos fusíveis de alimentação de limitação de 

corrente. Fusíveis de backup estilo DIN serão usados para a 
proteção contra curto-circuito de motores de média tensão e 
controladores de motor. 

 
 O controlador de média tensão terá compartimentos do fusível 

de alimentação DIN e estará localizado para permitir uma fácil 
inspeção e substituição sem nenhuma desmontagem. Os 
fusíveis de alimentação serão fornecidos com um indicador de 
fusível aberto. O tamanho do fusível de alimentação será 
selecionado quando os dados do motor e as características do 
dispositivo de proteção forem conhecidos. 

 
 Fonte de alimentação do circuito de controle 
 
 A tensão de comando fornecida pelo usuário deve ser 

providenciada para a operação do contator de prolongamento 
ou disjuntor, e outros dispositivos de controle e proteção dentro 
do controlador. 

 
 As especificações mínimas são: 110/120 ou 220/240 Vca, 

250 VA. 

3.0 Projeto do 
equipamento e 
seleção (cont.) 
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 Transformador de corrente 

     O compartimento do alimentador de média tensão incluirá  
três (3) transformadores de corrente de suficiente capacidade 
VA para atender às especificações de todos os dispositivos 
conectados a eles. 

     Cada transformador de corrente terá a classificação primária 
dimensionada adequadamente em relação à classificação de 
corrente de plena carga do motor ou alimentador. O segundo 
dos transformadores de corrente terá uma saída de cinco (5) 
ampères mais a precisão adequada para o tipo e quantidade de 
dispositivos de proteção ou medição conectados a ele. Toda a 
fiação de controle do transformador de corrente será terminada 
no transformador de corrente com terminais de lingueta em 
garfo, de tipo trava. 

 

     Extremidades de carga 

     Uma localização de extremidade de carga adequada é fornecida 
para acomodar terminais com montagem de um ou dois furos, 
para conexão dos cabos de carga. 

     Como uma solução padrão, é possível conectar até três cabos de 
pólo simples por fase, com cones de estresse (área máxima de 
seção transversal de 185 mm2), ou dois cabos por fase, com 
cones de estresse (área máxima de seção transversal de 
300 mm2). A altura da conexão dos cabos em relação ao chão é 
de no mínimo 530 mm. 

     Há provisões para localizar um transformador de corrente de 
detecção de falta à terra estilo toroide (rosquinha), quando for 
necessário o recurso de proteção da falta à terra na sequência 
zero. (7760, 7762 ou 7763) 

 

 Chave de aterramento (opcional) 

     O OneGear MV SMC Flex pode ser equipado com uma chave 
de aterramento operada manualmente com ação de encaixe para 
fechamento positivo de alta velocidade. A unidade também é 
dimensionada para conduzir a corrente nominal de curto-
circuito. A chave vem com uma lâmina de aterramento que 
conecta todas as três fases por pinos de aterramento. A chave 
de aterramento é classificada conforme IEC 62271-102. A 
classificação de curto-circuito da chave de aterramento 
combinará com a classificação do bypass e/ou seção de entrada. 

 

     Condicionador de sinal de tacômetro (opcional) 

     • Um condicionador de sinal de tacômetro (TSC) montado no 
painel está disponível para uso com aplicações de 
aceleração/desaceleração linear. 

     • Uma fonte de alimentação adequada será fornecida com o 
TSC. 

 • O TSC é usado para converter o sinal de realimentação da 
velocidade do motor (em formato de pulso) para um nível 
de 0 a 4,5 Vcc. 
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     Módulo de controle 
 
     O módulo de controle é projetado para montagem dentro do 

painel de baixa tensão (por motivo de segurança) do OneGear 
MV SMC Flex e é compatível com a faixa total de corrente e 
tensão nominal. 

 
     O módulo de controle consiste em uma fonte de alimentação, 

circuitos de controle lógico, circuitos de tiro retificador 
controlados por silício (SCR), circuitos E/S, um teclado de 
programação digital, uma tela de LCD com iluminação e uma 
porta DPI. 

 
     Programação e tela do módulo de controle 
 
 O ajuste do parâmetro digital é fornecido por meio de um 

teclado embutido padrão. Uma tela de LCD com iluminação 
embutida é fornecida para o ajuste, diagnóstico, status e 
monitoração do controlador. A tela tem três linhas de  
16 caracteres. 

 
     A tela pode mostrar caracteres alfanuméricos em qualquer um 

dos seguintes idiomas, por ajuste de um único parâmetro: 

     • Inglês 
     • Francês 
     • Espanhol 
     • Alemão 
     • Português 
     • Mandarim 
 

     Comunicações do módulo de controle 
 
     Uma DPI (interface de programação de inversor) de porta de 

comunicação serial é fornecida como padrão. Módulos de 
interface de protocolo de comunicação opcionais estão 
disponíveis para conexão com E/S remota, DeviceNet™, 
ControlNet™, Ethernet, RS-485, Modbus RTU e Profibus-DP 
e Modbus/HCP. 

 
     Placa de disparo de malha de corrente (GLCD) 

     Essa placa fornece a capacidade de partida para dispositivos 
SCR. A placa fornece isolamento de fibra óptica entre ela 
mesma e a lógica de disparo. Ela é alimentada pela energia de 
recuperação do circuito de amortecimento, portanto é 
totalmente isolada dos circuitos de controle e de lógica. A placa 
também recebe energia de curto prazo da fonte de alimentação 
da malha da corrente. 

3.0 Projeto do 
equipamento e 
seleção (cont.) 
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     Placas de interface do módulo de controle 
 
     A placa de interface fornece toda a realimentação necessária 

e os sinais de controle para operar o MV SMC Flex a até 
14,4 kV. Os seguintes recursos são incorporados: 
• Sinais de inversor de gate, suficientes para até 

12 dispositivos por fase em conjunção com a placa  
de expansão de fibra óptica 

• Realimentação da corrente 
• Realimentação de tensão 
• Realimentação da temperatura do dissipador de calor da 

pilha de energia 
• Especificações da entrada da fonte de alimentação 

o 110 - 240 Vca (-15/+10%), 50/60 Hz 
o 15 VA  
o Autodetecção (não são necessários jumpers) 

 
     A placa de interface fornece ajuda de ajuste e localização de 

falhas, como segue: 
• LEDs de diagnóstico 
• Habilitação/desabilitação de pulso de tiro do gate manual 

(somente para uso sem média tensão aplicada à unidade) 
• Habilitação/desabilitação da realimentação da temperatura 

do dissipador de calor 
 
 
      Módulo de detecção de tensão 
 
      A placa de detecção de tensão tem seis canais independentes, 

com resistores de diferentes tamanhos com base nas faixas de 
tensão predefinidas, que converte tensões entre 10 e 14,4 kV 
para tensões mais baixas que podem ser usadas pela lógica do 
módulo de controle SMC Flex. 

 
Tensão de linha 

(trifásica, 50/60 Hz) 
Taxa de média tensão 

(Parâmetro 106) 
10.000 a 12.000 V 126 
12.001 a 14.400 V 97 

 
     A tabela acima mostra a taxa de média tensão necessária para 

cada versão do módulo de detecção de tensão. Pode-se fazer um 
ajuste fino nas taxas de média tensão para se ter uma melhor 
precisão na tela do módulo de controle SMC Flex. Enquanto o 
motor está funcionando no modo bypass, compare a tensão 
mostrada no módulo de controle com um medidor preciso 
conhecido conectado à mesma tensão de fonte que o motor que 
a OneGear MV SMC Flex está controlando. 
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     Placa de expansão da fibra óptica 
 
     A placa de expansão da fibra óptica aceita sinais do inversor do 

gate de fibra da placa de interface do módulo de controle e os 
divide em nos sinais necessários do inversor para gate de fibra 
óptica para 10 - 15 kV para o OneGear PowerBrick. A placa de 
expansão pode controlar até 36 MV SCRs.  

     Especificações da entrada da fonte de alimentação: 
 • 110 - 240 Vca (-15/+10%), 50/60 Hz 
 • 25 VA máximo 
 • Entrada universal 

3.0 Projeto do 
equipamento e 
seleção (cont.) 
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4.0   Folhas de dados básicos 
 
Tabela 4.A – Valores nominais (cód. cat. 7761) 

Valores nominais IEC  
Circuito de alimentação 
Método de conexão Motor em triângulo ou estrela; SCRs entre enrolamentos e fonte 
Número de pólos Equipamento projetado somente para cargas trifásicas 
Tensão nominal (Ur) 12 kV/15 kV 
Tensão de isolamento classificado (Ui) 12 kV/15 kV 
Tensão de pico normal (Uimp) 75 kV/95 kV 
Rigidez dielétrica 28 kV/36 kV 
Pico repetitivo de tensão inversa 32.500/39.000 

Capacidade de saída 100 a 9.700 hp 
75 a 8.000 kW 

Isolamento do semicondutor Fibra óptica 
Frequência em operação 50/60 Hz 
Proteção dv/dt Rede de amortecedor RC 
Proteção transiente Circuito de gatilho de sobretensão integrado 

Corrente nominal 160 A 
340 A 

dv/dt 1.000 V/µs 
di/dt 100 A/µs 
Queda de tensão  
(linha para terminais de saída) 

2,5 V por SCR sem bypass;  
Menos de 1,0 V com bypass, total 

Eficiência geral 99,95% com bypass 
Torque inicial 0 a 90% do torque do rotor travado do motor 

Capacidade térmica 600%, 10 segundos 
450%, 30 segundos 

Tempo da rampa 0 a 30 segundos 
(Consulte a fábrica para tempos mais longos) 

Impulso de partida 0 a 90% do torque do rotor travado do motor por 0,0 a 2,0 segundos 

Aprovações 

  Segurança : 92/59/EEC (Diretriz) 
  Ref : BSEN 61010-1 :1993 
   BSEN 60204-1 :1997 
   IEC 62271-1 
   IEC 62271-100 
   IEC 60146-1-1 
   IEC 60947-4-2 

Proteção contra curto-circuito 
A unidade de componentes eletrônicos de potência deve ser protegida por fusíveis de limitação de corrente ou um disjuntor de ação 
rápida. O controlador de combinação de 12 kV padrão inclui fusíveis adequados (coordenados com o motor). 
Resistência em nível de falha  31,5 kA 100 ms 
Circuito de controle 
Tensão de trabalho normal  120/240 Vca (-15%, +10%)/115/230 V ~ (-15%, +10%) 
Rigidez dielétrica 1.600 Vca/2.000 V ~ 
Frequência em operação 50/60 Hz 
 Exclui componentes eletrônicos de potência 
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Tabela 4.A – Valores nominais (cont.) 
Valores nominais IEC 

Gabinete 
Tipo de gabinete IP4X, IP41 e IP42 
Características de sobrecarga (Módulo de controle SMC Flex) 
Tipo Sobrecarga térmica de estado sólido com desbalanceamento de fase 
Faixa de corrente 1,0 - 1.000 Ampères 
Classes de desarme 10, 15, 20 e 30 
Capacidade da corrente de desarme 117% da corrente a plena carga do motor 
Número de pólos 3 
Consumo de energia 
Módulo de controle 75 VA 
Placas de disparo  75 VA (total) 

Contator/interruptor a vácuo Consulte as especificações do contator/interruptor (páginas 26 - 29) 

Dissipação de calor máxima (kW) (convecção) 

Taxa do controlador 

Ciclos de partida ou parada  
(@450% do trabalho inicial) Contínua 

 160 A 340 A 580 A  
12.000 V 27 57 98 .5 
15.000 V 32 69 117 .5 

Contatos auxiliares (Módulo de controle) 

Tensão de trabalho normal (Máx.) 20 - 265 V ~ 
5 - 30 Vcc (resistivo) 

Tensão de isolamento classificado 277 V ~ 
Frequência em operação 50/60 Hz, CC 
Corrente térmica convencional Ith 5 A 
Categoria de utilização CA-15/CC-12 
Classificações mecânicas (módulo de controle) 

Terminais Terminais de controle: 
M 3,5 x 0,6 parafuso Pozidriv com placa de grampo autoiçante 

Desempenho SCPD Tipo 2 
Lista SCPD Classe CC 8 A a 1.000 A corrente de falha disponível 
Comunicação DPI (Módulo de controle) 
Corrente de saída máxima 280 mA 
Funcionalidade da estação de medição (módulo de controle) 
Tensão, corrente, MW, MWh, 
Fator de potência de deslocamento Sim 

Entrada do tacômetro (módulo de controle) 
Tensão 0 - 5 Vcc; 4,5 Vcc = 100% velocidade 
Corrente 1,0 mA 
 O consumo de energia para a fonte de alimentação de disparo da malha de corrente é o mesmo para todas as tensões. 
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Tabela 4.C – Dissipações de calor do controlador 

Faixa de altitude 

Classificação da célula de potência Reduza a 
classificação da 

resistência B.I.L. e da 
frequência de energia 

em:  

160 A 340 A 

 Reduza a máxima capacidade da corrente contínua em: 

1.000 a 2.000 m 
(3.300 a 6.600 pés) 5 A 10 A 13% 

2.001 a 3.000 m 
(6.601 a 9.900 pés) 10 A 20 A 28% 

3.001 a 4.000 m 
(9.901 a 13.200 pés) 15 A 30 A 44% 

4.001 a 5.000 m 
(13.201 a 16.500 pés) 20 A 40 A 63% 

 As dissipações de calor da corrente estão nos níveis mínimos. Pode ser necessária uma dissipação de calor adicional por causa das 
limitações do fusível de alimentação.  
Consulte a fábrica para ter mais detalhes. 

 Fatores de correção de altitude para tensões de resistência ao isolamento derivados de IEC 62271-1 
 
 

Capacidade da corrente da célula de potência a temperatura ambiente 
40 °C 50 °C 
160 A 130 A 
340 A 270 A 

Tabela 4.B – Classificações ambientais 
Classificações ambientais IEC 
Faixa de temperatura em operação 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) (com dissipação de calor acima de 40 °C) 
Faixa de temperatura de transporte e 
armazenamento -20 °C a +75 °C (-4 °F a 167 °F) 

Altitude 0 - 1.000 metros (3.300 pés) sem dissipação de calor  
Umidade 5% a 95% (sem condensação) 
Grau de poluição 2 
 Consulte a tabela 4.C para altitudes acima de 1.000 m. 
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Tabela 4.D – Pesos e dimensões de embarque  

Capacidade 
da corrente 

kW (potência em HP) Dimensões em mm 
(polegadas) 

Peso de 
embarque 

10.000 V 12.000 V 14.400 V Largura Profun-
didade Altura lb kg 

Controlador completo SMC Flex de 10 - 15 kV (contator a vácuo) – Cód. cat. 7762 

160 A 2.700 (3.100) 3.000 (3.800) 3.700 (4.500) 2.800 
(110) 

1.340 
(53) 

2.200 
(86) 6.000 2.728 

Controlador completo SMC Flex de 10 - 15 kV (disjuntores a vácuo) – Cód. cat. 7763 
160 A 2.700 (3.100) 3.000 (3.800) 3.700 (4.500) 2.800 

(110) 
1.340 
(53) 

2.200 
(86) 

6.000 2.728 
340 A 5.500 (6.750) 6.700 (8.000) 8.000 (9.700) 

Controlador Flex OEM 10 - 15 kV – Cód. cat. 7761 
160 A 2.700 (3.100) 3.000 (3.800) 3.700 (4.500) 1.500 

(59) 
1.340 
(53) 

2.200 
(86) 3.200 1.455 

340 A 5.500 (6.750) 6.700 (8.000) 8.000 (9.700) 
Controlador retrofit Flex OEM 10 - 15 kV – Cód. cat. 7760 

160 A 2.700 (3.100) 3.000 (3.800) 3.700 (4.500) 2.800 
(110) 

1.340 
(53) 

2.200 
(86) 5.700 2.591 

340 A 5.500 (6.750) 6.700 (8.000) 8.000 (9.700) 
 Os pesos e as dimensões são aproximados. Algumas opções (como entrada por cima ou capacitor de correção do fator de potência)  
 modificarão o peso e as dimensões.  
 Entre em contato com a fábrica para receber as dimensões e os pesos corrigidos. 
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Tabela 4.E – Especificações do barramento de força 

Descrição Especificações 
Barramento de força principal 
Material da barra de barramento Cobre isolado com cobertura de estanho 
Revestimento opcional do barramento de força Prata 
Capacidade da corrente contínua a 40 °C (104 °F) 1.250, 2.000 A 
Máxima elevação de temperatura de plena carga 65 °C (149 °F) 
Máxima temperatura de plena carga 105 °C (221 °F) a temperatura ambiente de 40 °C 
Capacidade da corrente de resistência a falta 
(3 segundos) 31,5 kA RMS SYM 

Tipo da amarra do barramento Poliéster de vidro tipo epóxi 

Dimensões por fase 1.250 A 
2.000 A 

Qtidade 1 – 10 x 80 mm (3/8 x 3 pol.) 
Qtidade 2 – 10 x 80 mm (3/8 x 3 pol.) 

Área da seção transversal por fase 1.250 A 
2.000 A 

800 mm2 (1,125 pol.2) total 
1.600 mm2 (2,25 pol.2) total 

Material de isolamento entre fases e terra 

Tipo: Luva, isolamento termorretrátil 
Material: Poliolefina 

Espessura: 3,0 mm (0,12 pol./120 mils) 
Anti-higroscópico: 0.25% 

Força elétrica: 500 V/mil (20 kV/mm) 
Barramento da unidade  
Material da barra de barramento Cobre nu 
Revestimento opcional do barramento da unidade Estanho ou prata 
Capacidade da corrente contínua a 40 °C (104 °F) 630 A 
Capacidade da corrente de resistência a falha 31,5 kA, 100 ms 

Material de isolamento (quando necessário) 

Tipo: Luva, isolamento termorretrátil 
Material: Poliolefina 

Espessura: 3,0 mm (0,12 pol./120 mils) 
Anti-higroscópico: 0.25% 

Força elétrica: 500 V/mil (20 kV/mm) 
Barra de terra 
Material da barra de terra Cobre nu 
Material da barra de terra opcional Cobre revestido de estanho 
Capacidade da corrente contínua a 40 °C (104 °F) 600 A 
Dimensões 600 A 8 x 50 mm (5/16 x 2 pol.) 
Área da seção transversal 600 A 400 mm2 (0,625 pol.2) total 
Capacidade da corrente de resistência a falta  
(3 segundos) 31,5 kA 
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 Tabela 4.F – Disjuntor a vácuo atuado por mola de média tensão: 10 a 12 kV 

Descrição Especificações 
Tensões nominais  
Tensão nominal máxima 12 kV 
Resistência ao nível de impulso básico (B.I.L.) – Fase a terra, fase a fase (kV) 75 
Tensão de isolamento classificado  12 kV 
Tensão de resistência a 50 Hz  28 kV 
Classificações de frequência  50/60 Hz 
Capacidades da corrente  
Corrente normal classificada (40 °C) 1.250 A 
Capacidade nominal de desligamento (kA) (classificado simétrico corrente com 
interrupção de curto-circuito) 16, 20, 25, 31.5 

Corrente de resistência de tempo curto classificada (3s) (kA) 16, 20, 25, 31.5 
Capacidade de fechamento (kA) 40, 50, 63, 80 
Distância do pólo (mm) 150 
Tempo de abertura (ms) 33 - 60 
Tempo de arco elétrico (ms) 10 - 15 
Tempo total de interrupção (ms) 43 - 75 
Tempo de fechamento (ms) 60 - 80 

Temperatura em operação (°C) -5 a +50 
(com dissipação de calor) 

  A tensão e as capacidades da corrente listadas são válidas até 1.000 m (3.300 pés). Consulte – tabela de dissipação de calor do 
controlador na página 24 para classificações acima dessa altitude. 

 
 
Tabela 4.G – Disjuntor a vácuo atuado por mola de média tensão: 12,5 a 15 kV 

Descrição Especificações 
Tensões nominais  
Tensão nominal máxima 17,5 kV 
Resistência ao nível de impulso básico (B.I.L.) – Fase a terra, fase a fase (kV) 95 
Tensão de isolamento classificado 17,5 kV 
Tensão de resistência a 50 Hz 38 kV 
Classificações de frequência 50/60 Hz 
Capacidades da corrente  
Corrente normal classificada (40 °C) 1.250 A 
Capacidade nominal de desligamento (classificado simétrico corrente com 
interrupção de curto-circuito) (A) 16, 20, 25, 31.5 

Corrente de resistência de tempo curto classificada (3s) (kA) 16, 20, 25, 31.5 
Capacidade de fechamento (kA) 40, 50, 63, 80 
Distância do pólo (mm) 150 
Tempo de abertura (ms) 33 - 60 
Tempo de arco elétrico (ms) 10 - 15 
Tempo total de interrupção (ms) 43 - 75 
Tempo de fechamento (ms) 60 - 80 

Temperatura em operação (°C) -5 a +50 
(com dissipação de calor) 

  A tensão e as capacidades da corrente listadas são válidas até 1.000 m (3.300 pés). Consulte – tabela de dissipação de calor do 
controlador na página 24 para classificações acima dessa altitude. 
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Tabela 4.H – Disjuntor a vácuo atuado magneticamente de média tensão: 10 a 12 kV 

Descrição Especificações 
Tensões nominais  
Tensão nominal máxima 12 kV 
Resistência ao nível de impulso básico (B.I.L.) – Fase a terra, fase a fase (kV) 75 
Tensão de isolamento classificado 12 kV 
Tensão de resistência a 50 Hz 28 kV 
Classificações de frequência 50/60 Hz 
Capacidades da corrente  
Corrente normal classificada (40 °C) 1.250 A 
Capacidade nominal de desligamento (kA) (classificado simétrico corrente com 
interrupção de curto-circuito) 16, 20, 25, 31.5 

Corrente de resistência de tempo curto classificada (3s) 16, 20, 25, 31.5 
Capacidade de fechamento (kA) 40, 50, 63, 80 
Distância do pólo (mm) 150 
Tempo de abertura (ms) 35 - 45 
Tempo de arco elétrico (ms) 10 - 15 
Tempo total de interrupção (ms) 45 - 60 
Tempo de fechamento (ms) 50 - 60 

Temperatura em operação (°C) -25 a +50 
(com dissipação de calor) 

Operações mecânicas (atuador) (ciclos) 100.000 
Operações elétricas (corrente nominal) (ciclos) 30.000 
  A tensão e as capacidades da corrente listadas são válidas até 1.000 m (3.300 pés). Consulte – tabela de dissipação de calor do 

controlador na página 24 para classificações acima dessa altitude. 
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 Tabela 4.I – Disjuntor a vácuo atuado magneticamente de média tensão: 12,5 a 15 kV 

Descrição Especificações 
Tensões nominais  
Tensão nominal máxima 17,5 kV 
Resistência ao nível de impulso básico (B.I.L.) – Fase a terra, fase a fase (kV) 95 
Tensão de isolamento classificado 17,5 kV 
Tensão de resistência a 50 Hz 38 kV 
Classificações de frequência 50/60 Hz 
Capacidades da corrente  
Corrente normal classificada (40 °C) 1.250 A 
Capacidade nominal de desligamento (classificado simétrico corrente com 
interrupção de curto-circuito) (A) 16, 20, 25, 31.5 

Corrente de resistência de tempo curto classificada (3s) (kA) 16, 20, 25, 31.5 
Capacidade de fechamento (kA) 40, 50, 63, 80 
Distância do pólo (mm) 150 
Tempo de abertura (ms) 35 - 45 
Tempo de arco elétrico (ms) 10 - 15 
Tempo total de interrupção (ms) 45 - 60 
Tempo de fechamento (ms) 50 - 60 

Temperatura em operação (°C) -25 a +50 
(com dissipação de calor) 

Operações mecânicas (atuador) (ciclos) 100.000 
Operações elétricas (corrente nominal) (ciclos) 30.000 
  A tensão e as capacidades da corrente listadas são válidas até 1.000 m (3.300 pés). Consulte – tabela de dissipação de calor do 

controlador na página 24 para classificações acima dessa altitude. 
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 Tabela 4.J – Contator a vácuo de média tensão: 10 a 12 kV 

Descrição Especificações 
Tensões nominais  
Tensão nominal máxima 12 kV 
Tensão de isolamento classificado 12 kV 
Tensão de resistência a impulso 75 kV 
Tensão de resistência a 50 Hz 28 kV 
Classificações de frequência 50/60 Hz 
Capacidades da corrente  
Corrente nominal de serviço A 400 
Corrente nominal normal A 400 
Corrente de resistência de tempo curto 
classificada por 1 s A 6.000  

Corrente nominal de pico kA 15 
Tempo de curto-circuito classificado S 1 
Sobrecorrente máxima admissível 
classificada por ½ período (valor de 
pico) 

kA 55 

Características de carga e sobrecarga 
classificadas na categoria de uso: 

(Categoria AC4) 100 operações de 
fechamento (A) 4.000 

(Categoria AC4) 25 operações de abertura 
(A) 4.000 

Vida elétrica na corrente nominal 
verificada na categoria AC1 Operações 1.000.000 

Vida mecânica Operações 1.000.000 
Capacidade de interrupção de curto-
circuito  
(O-3min-CO-3min-CO) 

(A) 4.000 

Capacidade de fechamento de curto-
circuito  
(O-3min-CO-3min-CO) 

(A) Pico 8.000 

Tempos de comutação 

Tempo de abertura (limite inferior e 
superior) (ms) 20 - 30 

Tempo de fechamento (limite inferior e 
superior) (ms) 30 - 50 

Umidade relativa, sem condensação % <95 

Temperatura em operação °C -5 a +50 
(com dissipação de calor) 

  A tensão e as capacidades da corrente listadas são válidas até 1.000 m (3.300 pés). Consulte – tabela de dissipação de calor do 
controlador na página 24 para classificações acima dessa altitude. 
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O equipamento One Gear MV SMC Flex é projetado, fabricado 
e testado para atender ou superar as especificações aplicáveis 
dos últimos padrões publicados pelas seguintes organizações: 
• IEC 60470: Contatores de corrente alternada de alta tensão e 

motores de arranque baseados em contatores 
• IEC 62271-100: Quadro de comando e manobra de alta 

tensão e engrenagem de controle 
• IEC 62271-1: Quadro de comando e manobra de alta tensão e 

engrenagem de controle 
• IEC 62271-200: Quadro de comando e manobra de alta 

tensão e engrenagem de controle 
• IEC 62271-102: Quadro de comando e manobra de alta 

tensão e engrenagem de controle 
• Diretrizes europeias para segurança e EMC 
• Instituto de engenheiros eletricistas e eletrônicos (IEEE) 
• Guia para controle harmônico e compensação reativa de 

conversores de energia estáticos (IEEE 519-1992) 
 
 
 
 

 

5.0  Referências Publicação número Título 

 150-WP003_-EN-P Controlador SMC Flex  
com relatório técnico de controle da bomba 

 1560E-WP023_-EN-E Como aplicar com sucesso 
partidas suaves de média tensão 

 6500-CO001_-EN-P Termos e condições de venda 
 7760-SR001B-PT-P Guia de especificações 

 150-AT002_-EN-P Cód. cat. 150 SMC Flex 
Guia de aplicação 

 Internet www.ab.com/mvb 
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