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Os  CMC’s (Conjuntos de Manobra e Controle em M.T.) da WEG, são  montados e testados em fábrica 

para tensões de 2,3 kV a 36 kV e foram desenvolvidos para atender as exigentes normas nacionais e 

internacionais NBR IEC 62271 – 200, sem perderem a facilidade de montagem e manutenção, assim 

como a fl exibilidade de adequar-se as diferentes características exigidas pelo mercado.

Aplicações Vantagens

USP

  Diversas alternativas de divisões, atendendo as   

 necessidades e exigências dos clientes
  Rapidez na substituição de disjuntores e    

 contatores, devido a intercambialidade dos   

 carrinhos
  Manutenção mínima
  Ampliação fácil e rápida devido a sua construção   

 modular
  Rápida montagem em fábrica
  Operações  simples e seguras
  Fácil acesso aos compartimentos para    

 manutenção por meio de portas e tampas    

 removíveis
  Carro de transporte para disjuntor/contator    

 (opcional)
  Sistema de intertravamento contra operações   

 incorretas

Os CMC’s têm uma ampla gama de aplicações 

em sistemas de MT, sendo as principais:
 Subestação de concessionárias
 Proteção e seccionamento principais de fábricas   

 e instalações industriais
 Estações de bombeamento
 Sistemas ferroviários
 Usinas térmicas e hidrelétricas de geração de   

 energia
 Partida de motores de média tensão
 Subestações unitárias
 Quadros de distribuição de cargas
 Quadros de interligação
 Bancos de capacitores fi xos e variaveis
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Os CMC’s de média tensão são fabricados com perfi s em chapa de aço dobrada e são fechados por todos os lados com 

chapa metálica. 

As chapas são submetidas a um tratamento de desengraxe alcalino, fosfatização e pintura a pó. 

Dispositivos de alívio de sobrepressão no topo permitem um alívio de pressão no caso de um arco interno. 

Divisões metálicas separam os compartimentos uns dos  outros para os tipos LSC1  a LSC2B. O barramento geral consiste 

de uma ou mais barras retangulares, em cobre eletrolítico com conexões estanhadas e dimensionado de forma a suportar os 

esforços térmicos e dinâmicos. 

Quando o compartimento do barramento for independente para cada cubículo a separação é  feita por buchas de passagem 

isolantes para apoio, passagem e fi xação.

O compartimento de baixa tensão é localizado na parte superior e frontal. Este compartimento aloja os instrumentos de 

medição, proteção, bornes, termostatos, contatores, etc., e está  completamente separado da parte de média tensão através 

de   chapa de aço, e possui porta própria com  fecho rápido.

Características Construtivas

Características Técnicas

Elétricas

Classes de tensão 7,2 – 17,5 – (24 – 36kV)(1)

Correntes nominais 630 – 1250 – 1600 – 2000 – 2500 – 3150 A - 4000A (1)

Corrente de interrupção 25 – 31,5 – 40 – 50kA / 1s

Nível básico de impulso (NBI) 60 – 95 – 125 (1) – 170kV (1)

Mecânicas

Perda de continuidade de Serviço LSC1 a LSC2B-PM

Grau de Proteção IP 4 X (outros graus de proteção sob consulta)

Pintura de acabamento Cinza Munsell N 6.5 ou RAL 7032 (outras sob consulta)

Bitolas de chapas Estrutura: 3,0mm

Fechamento: 2,6mm

Alívio de pressão interna Flap’s para cada compartimento

Dispositivos de manobra Disjuntor a vácuo ou SF6 montado em carrinho extraível

Contator a vácuo (01 por coluna) 

Seccionadora de aterramento (opcional)

Seccionadora com base fusível

Equipamentos de Medição TC’s fi xos

TP’s fi xos ou extraíveis

Equipamentos de Proteção Relés de proteção microprocessados

Ambiente

Altitude Até 1000m (sob consulta para altitudes superiores)

Temperatura máxima 45°C

Proximidade do mar Atendemos à norma Petrobras N-1735, condições 3 e 4

Plataforma marítima Atendemos à norma Petrobrás N-1374

Uso ao tempo Sob consulta

(1) Sob Consulta
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Cubículo De Média Tensão Modelo MTW

 Perda de continuidade serviço: LSC2B-PM
 Resistente a arco interno
 Alto grau de segurança para os operadores
 Dimensões reduzidas, permitindo menor tamanho da sala   

 elétrica
 Deslocamento do disjuntor da posição de teste até a inserção   

 e vice-versa com a porta do compartimento do disjuntor fechada
 Seccionadora de aterramento opcional
 Padronização de estruturas, componentes e dimensões
 Comando mecânico do disjuntor  com a porta fechada
 Possibilidade de acesso aos cabos pela parte da frente

O cubículo MTW é resistente a arco interno 

atendendo assim as mais exigentes normas nacionais 

e internacionais garantindo a segurança na operação 

do mesmo.

Possui também diversos intertravamentos entre a  

porta do compartimento do disjuntor e o carrinho de 

extração do disjuntor.

O disjuntor utilizado dispensa manutenção e pode ser 

colocado na posição extraído sem necessidade de 

abrir a porta do cubículo.

1 - Compartimento de baixa tensão

2 - Compartimento do disjuntor

3 - Compartimento de acesso frontal dos cabos

4 - Compartimento dos cabos e TC’s

5 - Compartimento dos barramentos

Características Específi cas Segurança

Posição do 

Disjuntor
Intertravamento

Inserido / Serviço

É impossível mover o  disjuntor com o mesmo ligado

É impossível fechar a  chave de aterramento

É impossível abrir a porta do compartimento do disjuntor 

Entre a posição

Inserida e 

Teste/Extraído

É impossível abrir a porta do compartimento do disjuntor

É impossível ligar o disjuntor

É impossível fechar a chave de aterramento

É impossível desconectar o plug de comando do disjuntor 

Teste / Extraído

É impossível mover o disjuntor se o mesmo estiver ligado

É impossível mover o disjuntor se a chave de aterramento 

estiver fechada

É impossível fechar a porta do compartimento do disjuntor 

sem conectar o plug de comando do disjuntor

Resistente a arco interno
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O disjuntor é extraído ou inserido com a 

porta do compartimento fechada.
Obturadores automáticos protegem contra 

toque quando o disjunto é extraído.

Duto de barramentos, permitindo maior 

segurança no caso de um arco elétrico.

Confi gurações Padronizadas

Outras confi gurações (seccionadoras, seccionadoras fusíveis, etc) sob consulta.

Os CMC’s MTW são equipados com carrinhos extraíveis nos quais 

vários equipamentos poderão ser montados, como por exemplo: 

seccionamento com (três) barras de cobre retangulares, 

transformadores de potencial, fusível HH, pára-raios e outros 

dispositivos.

Posição “INSERIDO” Posição “EXT-TESTE” Posição “REMOVIDO”

Cubículo com 

disjuntor

extraível. TC’s e

seccionadora de terra

Cubículo com 

disjuntor

extraível. TC’s, TP’s 

fi xos e seccionador 

de terra

Cubículo com TP’s 

e fusíveis extraíveis

* *

 *outros valores sob consulta

Características Específi cas

Elétricas

Tensão máxima de operação kV 7,2 17,5

Tensão suportável nominal – 60 Hz – 1 min kV 20 34

Tensão suportável nominal de impulso atmosférico kV 60 95

Corrente nominal de interrupção simétrica kA 25 - 31,5 - 40 -50

Corrente suportável de curta duração (1s) kA 25 - 31,5 - 40 -50

Corrente de estabelecimento (crista) kA 63 – 79 – 100 - 125

Corrente nominal do barramento principal A  630  /  800 / 1250 / / 2500 / 3150 / 4000 (*)

Mecânica

Largura mm 650 (630 e 1250A) / 750 (2500A) / 1000 (3150 e 4000 A)

Altura mm 2300 2300

Profundidade mm 1680 / 2000 1680 / 2000

CLASSIFICAÇÕES SEGUNDO A NBR IEC 62271–200

PERDA DE CONTINUIDADE DE SERVIÇO

LSC 2B
Acesso seguro ao compartimento que vai ser aberto, existindo barramentos e outras 

unidades energizadas

 SEPARAÇÃO ENTRE PARTES VIVAS

PM Divisões e obturadores de acesso seguro aos compartimentos devem ser metálicos

RESISTÊNCIA A ARCO  ELÉTRICO

IAC BF Permite o acesso público em geral pela parte frontal.

IAC ALR Permite o acesso de pessoas autorizadas pelas partes laterais e traseira.
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Centro de Controle de Motores de Média Tensão CCM-MT

Os CCMs de Média Tensão (CCM – MT) WEG são conjuntos destinados a manobra e controle de motores de média tensão e 

são montados e  testados em fábrica até a tensão de 7,2 kV conforme normas NBR IEC 62271 – 200. Classifi cação segundo 

a IEC 62271 – 200; IAC AF  e LSC2A – PM.

 O carrinho não pode ser movido com o contator na   

 posição “LIGADO”
 O contator não pode ser operado com o carrinho  

   entre  as posições “INSERIDO” e “TESTE / EXTRAÍDO”
 No caso de queima de um dos fusíveis, o contator   

 desliga automaticamente

Descrição Geral

Os CCM – MT consistem de cubículos metálicos isolados a 

ar para tensões até 7,2 kV e são compostos por contatores 

extraiveis a vácuo ou a SF6 com fusíveis limitadores tipo HH 

incorporados. Os barramentos poderão ser simples ou    

duplos. Poderão ser montados até 2 contatores por coluna.

Segurança de Pessoal, Operação e Manutenção

Carrinho do Contator

Intertravamentos 

 Intertravamentos mecânicos e elétricos 
 Completa proteção contra toques de partes vivas 
 Carrinho do contator totalmente intertravado 
 Divisões metálicas que evitam a propagação de arco

O contator a vácuo, fusíveis HH e o transformador de 

comando (se encomendados) são instalados no carrinho 

extraível. Este carrinho é completamente intertravado com a 

estrutura e é movido manualmente da posição “INSERIDO” 

para “TESTE / EXTRAÍDO”.

Equipamentos de Comando Auxiliares

 

Estes cubículos prevêem um compartimento de baixa   

tensão totalmente separado dos compartimentos de  média 

tensão, para a instalação dos instrumentos de medição, relés 

de proteção, bornes, termostatos, contatores auxiliares, etc., 

possuindo porta  com fecho rápido.

Características Elétricas

Elétricas

Tensão máxima de operação kV 7,2

Tensão suportável nominal – 60 Hz – 1 min kV 20

Tensão suportável nominal de impulso atmosférico kV 60

Corrente nominal de interrupção simétrica kA 60

Corrente suportável de curta duração (1s) kA 31,5

Corrente de estabelecimento (crista) kA 31,5

Corrente nominal do barramento principal A 79 até 2500

Mecânica

Largura mm 650

Altura mm 2300

Profundidade mm 1680

 *outros tensões sob consulta
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Sistemas de Geração de Energia

Estes painéis são equipados com relés multifunção 

microprocessados, medidores de grandezas, colunas de 

sincronização com instrumentos analógicos (opcional),  

chaves e botoeiras para o controle dos geradores / sistema 

de geração.

Cubículos

CubículosPainel de proteção, medição e controle

Seguindo a linha de cubículos MTW, os cubículos WEG para 

aplicação em sistemas de geração foram desenvolvidos para   

atender a norma IEC 62271-200, de concepção robusta toda 

sua    estrutura é submetida a tratamento especial para 

utilização em ambientes agressivos típicos de Usinas de 

Alcool e  Açúcar.

Seguindo a linha de cubículos MTW, os cubículos WEG para 

aplicação em sistemas de geração foram desenvolvidos para   

atender a norma IEC 62271-200, de concepção robusta toda 

sua    estrutura é submetida a tratamento especial para 

utilização em ambientes agressivos típicos de Usinas de 

Alcool e  Açúcar.

A WEG dispõe de produtos aptos a atender as exigências 

em  aplicações de sistema de geração. Nossos produtos são 

de características robustas e trazem soluções tecnológicas 

específi cas para aplicações em pequenas  centrais elétricas. 

Abaixo alguns de nossos produtos.
 Cubículos de surtos
 Cubículos de interligação com concessionária
 Cubículos de medição da concessionária
 Cubículos alimentadores
 Cubículo de fechamento de neutro
 Painel de proteção e excitação
 Mesa de comando
 Resistor de aterramento
 Banco de baterias em  24Vcc ou 125Vcc (outras tensões  

 sob consulta)
 Painéis de distribuição
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Fone (47) 3276-4000 - Fax (47) 3276-4020
São Paulo - SP 
Fone (11) 5053-2300 - Fax (11) 5052-4212
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