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PORTFÓLIO DE PRODUTOS
PARA SISTEMAS DE
ENSAIOS E MEDIÇÕES

APLICAÇÕES

ENSAIOS IN-LOCO

SISTEMAS DE ENSAIOS AC

ENSAIOS DE ROTINA

SISTEMAS DE ENSAIOS DC

CABOS E ACESSÓRIOS

TRANSFORMADORES E REATORES SHUNT

SISTEMAS DE ENSAIOS
PARA CORRENTE E TENSÃO
DE PARTIDA

ENSAIOS DE TIPO

SOLUÇÕES

GIS E GIL

ENSAIOS

OBJETOS DE ENSAIO

ENSAIOS DE SELEÇÃO

PARA-RAIOS
SISTEMAS DE CONTROLE

ENSAIOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
MOTORES E GERADORES

SISTEMAS DE MEDIÇÕES

ENSAIOS DE PESQUISA &
DESENVOLVIMENTO
ACESSÓRIOS
OUTROS OBJETOS DE ENSAIO

TENSÃO ALTERNADA
SISTEMAS DE ENSAIOS COM TRANSFORMADORES DE ALTA TENSÃO (AT) PARA 50/60 HZ

WP com PEOI
 Transformadores em recipiente
com revestimento isolante
 Para potências de ensaio baixas
 Design compacto

WP com PEO
 Transformadores em tanque
de aço
 Para potências de ensaio altas
 Ideal para operação contínua

WP G e WPG G
 Transformadores isolados a óleo
ou SF6
 Para ensaio de GIS/GIL
 Flangeamento diretamente no
objeto ensaiado

SISTEMAS DE ENSAIOS DE RESSONÂNCIA COM MAIORES POTÊNCIAS PARA 50/60 HZ

WRM
Reatores modulares AT
 Para ensaio de cabos e transformadores de potência
Conexão paralela e em série

WR
 Reator AT em tanque de aço
 Para ensaio de capacitores,
cabos e geradores

WRU
 Reator AT em tanque de aço
 Ensaio de cabos de média e alta
tensão
 Interruptor gradual interno para
adaptação ideal da potência

SISTEMAS DE ENSAIOS COM CONVERSOR ESTÁTICO PARA O ENSAIO DE TRANSFORMADORES

WV
 Ensaio de transformadores de
potência e reatores Shunt
 Ensaios na fábrica e in-loco

HVCC
 Banco de capacitores para ensaios
de transformadores de potência
 Comutação manual ou automática
 Ensaio na fábrica e in-loco

DiTAS
 Ensaio de transformadores de
distribuição
 Possibilidade de automatização
total
 Ensaio na fábrica e in-loco

SISTEMAS DE ENSAIOS DE RESSONÂNCIA COM CONVERSOR ESTÁTICO

WRV G e WRVG G
 Reator AT isolado a óleo ou SF6
 Ensaio de GIS
 Economia de espaço gracas ao
flangeamento direto no objeto
ensaiado
 Ensaio na fábrica e in-loco

WRV T
 Reator AT em tanque de aço
 Ensaio de cabos AT ou cabos
submarinos na fábrica ou in-loco
 É possível o uso conjunto de
outros sistemas para o ensaio
de cabos longos

SISTEMA DE ENSAIOS
DE ALTA CORRENTE

WRV M
 Reator AT em recipiente com
revestimento isolante
 Ensaio de GIS e transformadores
(ensaio de tensão aplicado)
 Design compacto
 Ensaio na fábrica e in-loco

WRV TM
Reator AT em tanque de aço
 Ensaio de cabos de média tensão,
motores e geradores
 Design compacto, peso leve

SISTEMA DE MÓDULOS AT

HCTS
 Transformadores com ou sem
culatra removível
 Aquecimento de cabos de média
e alta tensão etc.
 Compensação integrada

HSBS sistema modular
 AC, DC e tensão de impulso
 Configuração flexível graças ao
design modular
 Adequado especialmente para
universidades e laboratórios de
pesquisa

PARÂMETROS TÉCNICOS
Sistemas de ensaios de tensão alternada 50/60 Hz
Sistema de ensaio

Tensão nominal

Corrente nominal

Potência de ensaio

Transformador em recipiente com revestimento isolante (WP PEOI)

100...1000 kV

até 1 A

até 1000 kVA

Transformador em tanque de aço (WP PEO)

60...1800 kV

até 10 A

até 2400 kVA

Transformador isolado com SF6 (WPG G)

510...1050 kV

até 0.76 A

até 800 kVA

Reator AT, modular (WRM)

250...1600 kV

até 112 A

até 56000 kVA

Reator AT com derivação (WR)

6...200 kV

até 833 A

até 6800 kVA

Reator AT com interruptor gradual (WRU)

45...350 kV

até 50 A

até 10000 kVA

Sistemas de ensaio de ressonância de tensão alternada com frequência variável
Sistema de ensaio

Tensão nominal

Corrente nominal

Potência de ensaio

Ensaio de GIS (WRVG G)

400...750 kV

até 1.9 A

até 2 MVA

Ensaio de transformadores, GIS e cabos curtos (WRV M)

160...800 kV

até 10 A

até 6 MVA

Ensaio de cabos AT (WRV T)

110...520 kV

até 500 A

até 210 MVA

Ensaio de componentes de média tensão (WRV TM)

25...50 kV

até 25 A

até 1560 kVA

Sistema de ensaio

Tensão nominal

Corrente nominal

Potência de ensaio

Sistema de ensaio de alta corrente para ensaio de aquecimento (HCTS)

até 100 V

até 7000 A

até 1 MVA

Sistemas de ensaios de alta corrente 50/60 Hz

TENSÃO CONTÍNUA, CORRENTE E TENSÃO DE PARTIDA
SISTEMAS DE ENSAIOS DE TENSÃO CONTÍNUA

GP
 Sistema de ensaio convencional
DC
 Adequado para operação contínua
 Teste de fábrica de componentes
para redes de transmissão DC

FGP
 Sistema de ensaio DC em instalação ao ar livre
 Adequado para operação contínua
 Ensaio de componentes para
sistemas de transmissão DC

GPM
 Módulos DC compactos e
potentes
 Divisor AT integrado
 Uso na fábrica ou in-loco
 Adequado para operação contínua

SISTEMAS DE ENSAIOS DE CORRENTE E TENSÃO DE PARTIDA

IP S
 Ensaio de para-raios etc.
 Design especial com pouca auto-indutância para a otimização da
forma de ondas

IP L
IP M
IP G
 Design especial com pouca auto-indutância para a otimização da forma
de ondas
 Armazenamento das resistências possível em qualquer fase (série G)
 Design modular para o ensaio in-loco

Sistemas de ensaios de tensão alternada com conversor estático
Sistema de ensaio

Tensão nominal

Potência de ensaio

Potência nominal do objeto de ensaio

Sistema de ensaio para transformadores de potência (WV + HVCC)

40...200 kV

até 6 MW/> 200 MVA

2000 MVA

Sistema de ensaio para transformadores de distribuição (DiTAS)

5 kV

até 170 kW/500 kVA

5 MVA

Sistema de ensaio

Tensão nominal

Corrente nominal

Potência de ensaio

Sistema de ensaio de tensão contínua (convencional, GP)

200...2000 kV

até 100 mA

até 200 kW

Sistema de ensaio de tensão contínua ao ar livre (FGP)

200...2000 kV

até 100 mA

até 200 kW

Sistema de ensaio de tensão contínua modular (GPM)

400...1600 kV

até 40 mA

até 24 kW

Sistema de ensaio

Corrente nominal

Tensão de carga

Energia de carga

Sistema de ensaio de corrente de partida (IP S)

até 240 kA

até 100 kV

até 250 kJ

Sistema de ensaio

Tensão de carga

Tensão de carga por fase

Energia de carga

Sistema de ensaio de tensão de partida, pequeno (IP L)

100...1200 kV

100 kV

até 60 kJ

Sistema de ensaio de tensão de partida, médio (IP M)

500...2400 kV

100 kV

até 200 kJ

Sistema de ensaio de tensão de partida, grande (IP G)

1000...6000 kV

2 x 100 kV

até 900 kJ

Sistema de ensaio de tensão contínua

Sistema de ensaio de corrente de partida

Sistema de ensaio de tensão de partida

SISTEMAS DE CONTROLE E DE MEDIÇÃO; ACESSÓRIOS
SISTEMAS DE MEDIÇÕES

Registradores de transientes
 Configuração flexível de hardware
e software
 Medições manuais e automáticas
 Disponibilidade de sondas isentas
de potencial
 Compatibilidade eletromagnética
sólida para resultados exatos sob
condições difíceis

Sistema de medição de potência
dissipada LiMOS
 Medição de potência dissipada
precisa de curto-circuito e circuito
aberto
 Sensores de tensão e corrente
em uma caixa compacta
 Transmissão óptica de dados
sem falhas

Sistema de medição de descarga
parcial PiDAS
 Para transformadores de potência e de distribuição, cabos,
GIS e outros equipamentos
 Transmissão óptica de dados
sem falhas
 Medição na fábrica e in-loco

SISTEMAS DE CONTROLE E ACESSÓRIOS

Connection Point CP
 Para ensaios de tensão de partida
especialmente nos transformadores de potência incluindo divisor
de tensão, centelhador de corte
e circuito de absorção
 Economia de tempo e espaço

Sistema de controle HiCOS
 Controle modular para sistemas
de ensaios AT
 Sistema de segurança integrado
 Criação simples de protocolos

Divisor de tensão e Shunts
 Disponível para diversos requisitos
de medição
 Calibração conforme norma padrão
nacional do instituto alemão PTB
 Disponível como divisor de medição de referência

HiRES Locator
 Localização de rupturas em todos
os cabos de potência AC e DC
durante o ensaio AT
 Na fábrica ou in-loco
 Monitoramento online dos cabos

Terminações de cabos CET
 Terminações isentas de descargas
parciais para o ensaio AT
 Tratamento automático de água
para a regulação da condutividade
 Adequadas para AC, DC e tensão
de impulso

Cabine blindada
 Baixo nível de interferências de
fundo na medição de descarga
parcial durante o ensaio AT
 Disponível como modelo standard
ou dimensões individuais incluindo
sala de controle, concepção de
segurança, instalação elétrica etc.

GAMA DE SERVIÇOS
CONSULTORIA

MODERNIZAÇÃO

 Análise dos requisitos de
ensaio
 Layout do campo de
ensaio
 Concepção de blindagem
e aterramento
 Concepção de segurança
Projeto eletrotécnico
 Design dos sistemas de
controle e medição
 Supervisão da obra
 Soluções para uso
imediato

CALIBRAÇÃO

 Tempo de vida útil prolongada do sistema de medição graças à renovação
do controle
 Inspeções de instalações
antigas
 Upgrades para sistemas de
controle e medição, mesmo
de fornecedores externos
 Automatização de processos de ensaio, medição e avaliação para fluxos eficientes
 Ampliação dos parâmetros técnicos dos sistemas de
medições AT

CURSOS E TREINAMENTOS

 Laboratório de calibração
credenciado por DAkkS
 Rastreável aos standards
do instituto nacional
alemão PTB
 Para corrente, tensão,
potência, capacidade etc.
 Calibração no laboratório
de calibração próprio ou
calibração in-loco
 Calibração de sistemas
de medição de referência

 Intermediação de conhecimentos e troca de experiências
Cursos e treinamentos internos/externos
 Treinamentos para operadores em ocasião da
colocação em funcionamento
 Conteúdos: técnica geral AT, objetos de ensaio e
tensões de ensaio, ensaios e medições na prática
diária, avaliação dos dados, diagnóstico de falhas etc.
 Adaptação dos conteúdos de treinamento aos desejos
do cliente

MANUTENÇÃO

SERVIÇOS
 Baixos custos de assistência técnica devido à alta
confiabilidade dos sistemas
 Teste dos componentes AT
a 120 % da tensão nominal
antes do fornecimento
 Possibilidade de diagnóstico à distância
 Assistência por telefone e
online para a eliminação
rápida de falhas
 Especialistas disponíveis
imediatamente para
atender in-loco
 Centros de serviços
regionais

 Instalações de medição
isentas de manutenção
tanto quanto possível
 Documentação extensa
incluindo indicações para
a conservação
 Planos de manutenção
dependendo do tempo
e do uso
 Calibração regular
 Fornecimento de peças
de reposição a curto prazo
 Sistema de controle baseado nos módulos da Simatic
S7 disponível mundialmente
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