Chaves seccionadoras
Rotativas e com lâmina visível

Portfólio de chaves seccionadoras

Projetado para mercados globais, o portfólio de chaves seccionadoras da
Allen‑Bradley oferece vários mecanismos de operação, carcaças de chaves e
opções de montagem para atender aos requisitos específicos dos clientes.

Importância das chaves seccionadoras
Isolamento

Operação

Uma chave seccionadora interrompe a alimentação
de um circuito elétrico ou grupo de circuitos elétricos.
Elas podem ser usadas como dispositivos principais
de desconexão em quadros de distribuição ou como
desconexões do alimentador.

Montadas em um gabinete, as chaves seccionadoras
estão disponíveis com uma variedade de manoplas
com montagem em flange ou de estilo rotativo para
atender aos requisitos globais. Os intertravamentos
de porta e gabinete oferecem um nível adicional
de segurança ao operador, impedindo que as
manoplas e portas sejam abertas enquanto a chave
seccionadora está energizada.

Capacidade de interrupção
• A capacidade de interrupção de até 200 kA permite
que uma única unidade atenda a muitas aplicações
• Coordenação da corrente nominal de curtocircuito (SCCR) com contatores, relés de sobrecarga
e partidas de motores da Allen-Bradley
• Para mais informações, consulte nosso site Global
SCCR http://www.rockwellautomation.com/support/
global-sccr.page
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Estilos operacionais

Estilo rotativo

Estilo com lâmina visível

Rotativas – com fusível

Com lâmina visível

• Expandem-se até 1.250 A para IEC e 800 A para UL
• Adequadas como meios de desconexão
no motor (UL 508)

• Lâminas claramente visíveis para
determinar se a chave está LIGADA ou
DESLIGADA

• Adequadas como meios de desconexão da
alimentação de entrada de serviços (UL 98)

• 30 a 100 A, tripolar, classificações
600 Vca/Vcc
• 200 a 600 A, tripolar, 600 Vca/Vcc
também disponíveis
• Adequadas como meios de desconexão da
alimentação de entrada de serviços (UL 98)
Estilo com fusível
disponível com kits
de bornes fusíveis
modulares

Rotativas

Com lâmina
visível

Opção de montagem com
flange

✓

✓

Opção de manopla rotativa

✓

Acionamento por cabo

✓

• Expandem-se até 1.250 A para IEC e 1.200 A para UL

Acionamento por haste/eixo

✓

✓

• Adequadas como meios de desconexão
no motor (UL 508)

Classificações IEC até

1.250 A

600 A

Classificações UL até

1.200 A

600 A

Classificações
de resistência até

200 kA

200 kA

Conformidade com NFPA 79

✓

✓

Desconexão no motor

*

Recurso

Rotativas – sem fusível

• Adequadas como meios de desconexão da
alimentação de entrada de serviços (UL 98)

*Existem opções disponíveis

✓
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Estilo rotativo

194R – Com fusível
As portadoras de fusíveis integrais e o projeto compacto da
chave seccionadora com fusível cód. cat. 194R reduzem suas
necessidades de espaço em painel.
• Alta corrente nominal de curto-circuito
• Projeto com segurança para toque
• Cada fase é isolada eletricamente, minimizando possíveis
curtos de fase a fase
• Chaveamento de abertura dupla para isolamento completo
de lado de carga e linha de fusível quando a chave está
DESLIGADA
• Conformidade com RoHS
Com fusível: 20 a 1.250 A para os mercados IEC
Com fusível: 30 a 800 A para os mercados UL
Certificação
• CE
• Certificado CSA – Nº de arquivo LR1234
• Listado UL – Nº de arquivo E 14841;
Nº de guia NLRV
• Listado UL – Nº de arquivo E 47426;
Nº de guia WHTY
Os fusíveis são eletricamente
isolados da linha e carregam
quando a seccionadora está na
posição DESLIGADO
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Operação lateral disponível
para seccionadoras com fusível
de 100 a 1.250 A, também
disponível em 30 a 60 A com
acessório adicional

194R – Sem fusível
As chaves seccionadoras sem fusível cód. cat. 194R são
robustas, duráveis, sem fusível e aprovadas para uso
em aplicações e ambientes exigentes.
• Espaço compacto para carcaças de chaves UL e IEC
• Adequadas para categorias de utilização severa
(AC-22 e AC-23)
• A abertura e o fechamento rápidos e
independentes do operador permitem que a chave
se feche em curto-circuito e também opere com
alta carga indutiva
Certificação
• CE
• Certificado CSA – Nº de arquivo LR1234
• Listado UL – Nº de arquivo E 14841;
Nº de guia NLRV
• Listado UL – Nº de arquivo E 47426;
Nº de guia WHTY

Setores alvo
• Alimentos e bebidas
• Manuseio de materiais
• Embalagens

Os contatos amplos
possibilitam uma alta
resistência a curtos-circuitos

Opções fechadas disponíveis
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Estilo com lâmina visível

1494U – Universal
Oferecendo um nível extra de indicação
visual de LIGADO ou DESLIGADO para uma
seccionadora de lâminas, o cód. cat 1494U
conta com um projeto universal que usa
operação por haste ou cabo.
• Com ou sem fusível
• Menor espaço ocupado
• Conformidade com NFPA 79
• Intertravamento de gabinete – Impede
que a manopla se mova para a posição
LIGADO quando a porta está aberta

Certificação
• Identificado CE
• Certificação CSA
• Listado UL
• CCC

Bornes fusíveis
• Base comum em 30/60/100 A
• Barreiras de fase integradas
• Travas de fusível J e R estão disponíveis para estilos
com fusível
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Construção com lâmina visível

Sistema operado
por haste

• Indicação confiável de lâmina visível

• Haste com comprimento
para cobrir profundidades
de trabalho de gabinetes de
até 19"

• Lâminas visíveis – a chave está
desenergizada
• Lâminas ocultas – a chave está energizada

Projeto universal

Sistema operado
por cabo

• Oferece flexibilidade
de instalação para
aplicações operadas
por haste ou cabo

• Cabo disponível em
comprimentos de 3 pés,
4 pés, 5 pés e 6 pés
• Projeto de cabo mais fino
para maior flexibilidade e
menor diâmetro de curva
(6 pol.)

Setores alvo
• Alimentos e bebidas

• Serviços públicos e
mineração

• Petróleo e gás

• Produção industrial

• Automotivo

• Água/Esgoto
• Papel e embalagens
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Acessórios

A variedade de acessórios para nosso portfólio de chaves seccionadoras permite que você personalize a chave
para atender às suas necessidades de aplicação e ainda proporcione isolamento para os dispositivos posteriores.

Manoplas e mecanismos de operação
As opções flexíveis de montagem e operação se adaptam a quase todas as aplicações.
Manoplas 194R e 1494U

Mecanismo
de cabo 1494U

Manoplas rotativas 194R

Manopla interna NFPA79

Terminais
Terminais de porta simples e portas múltiplas permitem a fácil instalação de vários fios.
Terminais de porta simples e portas
múltiplas 194R

Terminais de porta simples e portas
múltiplas 1494U

Tampa protetora
Segurança avançada para clientes com a tampa protetora inteiriça opcional
projetada para proteger contra os lados de carga e linha da chave.
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Tampa 1494U

Desconexão no motor

194E – Chaves de carga
• Trilho DIN/base ou configurações de
montagem da porta frontal
• Disponível em configurações de comutação e
DESLIGA-LIGA
• Chaves de 3 e 6 polos
• Manoplas trancáveis por cadeado disponíveis
(até 3 cadeados)

194L – Chaves de carga
e controle
• Disponível em configurações de LIGA-DESLIGA,
comutação, estrela-triângulo, inversão, amperímetro,
voltímetro e chave de passo
• Configurações de montagem de trilho DIN/base e
porta frontal
• Versões de 1 a 6 polos
• Manoplas trancáveis por cadeado disponíveis
(até 3 cadeados)

Opções de chaves de carga e
controle fechadas disponíveis
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Chaves seccionadoras fechadas

Chaves seccionadoras rotativas 194R
• Funcionalidade de trava/etiqueta
• Use como isolamento no motor
• Opções de gabinete:
–– Termoplástico, NEMA 4/4X
–– Metal pintado, NEMA 3/4/12
–– Aço inoxidável, NEMA 4/4X

Chaves seccionadoras de segurança
de área classificada 1494G
• Janela de visualização para exibir as lâminas da chave
• 30 a 100 A de tensões nominais da chave
• Gabinete aparafusado de tipo 3R, 7 e 9 com respirador e dreno
• Certificações de locais perigosos de poeira e gás de classe I,
divisão 1 e 2, grupos C e D e classe II, grupos E, F e G

Chaves seccionadoras de segurança industrial
pesada 1494G
• Lâminas de chave totalmente expostas
• Para uso em aplicações internas e externas
• Tensões nominais de 30 a 600 A da chave
• Opções de gabinete:
–– Metal pintado, NEMA 3R/4/12
–– Aço inoxidável, NEMA 4/4X

Chaves seccionadoras de segurança de serviços
gerais/industriais 1494H
• 30 a 200 A de tensões nominais da chave
• Tipos de gabinete 1, 3R ou 12
• Furos de montagem interna para economia de tempo
de instalação
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Seleção de chave seccionadora

Estão disponíveis vários tipos de chaves seccionadoras para atender aos variados requisitos de aplicações e códigos locais.
Responder a estas questões básicas pode ajudar a identificar a chave seccionadora mais adequada à sua aplicação.

Você precisa de uma chave seccionadora de ramificação ou alimentador?

Alimentador (UL 98)
Qual é o seu estilo de gabinete? Você precisa de manopla
montada em flange ou de manopla através da porta?

Ramificação (UL 508)

Manopla montada em
flange (manopla de flange)

Chaves
seccionadoras
de segurança
fechadas

O local de montagem da chave seccionadora
é fixo ou flexível?

(1494H/HL)

Precisa de mais
controle do que
o controle LIGA/
DESLIGA (ou
comutação)?

Sim

Chaves de carga e
controle IEC
(194L)

Manopla através da porta
(manopla rotativa)

Fixa
(operada por haste)

Flexível
(operada por cabo)

Chave seccionadora
de lâmina visível

Chave seccionadora
de lâmina visível

(1494U/V)

(1494U/C)

Não

Chaves
de carga IEC
(194E)

Chave seccionadora rotativa
(194R)
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Distribuidor local
Acesse nosso site para localizar o seu distribuidor local.
www.rockwellautomation.com/distributor

Diretório on-line de produtos
Nosso portfólio de chaves seccionadoras foi projetado para
proteger seus investimentos na manufatura.
ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection
Disconnect-Switches

Corrente nominal de curto-circuito global
Determine a classificação de curto-circuito do seu painel
industrial com a ferramenta de seleção SCCR.
www.rockwellautomation.com/global/support/global-sccr.page

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, torna seus clientes
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