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Sistema de Gestão da Qualidade Certificado

painel Fockink
de média tensão

AFSEC
A linha de Acionamentos Elétricos da Fockink destina-se a concepção, projeto, desenvolvimento e montagem de
painéis elétricos, de controle, proteção e distribuição para diversos segmentos industriais e agroindustriais.
A inovação e atenção ao detalhe fazem parte da filosofia da Fockink, e estão inseridas no processo tecnológico de
fabricação dos painéis elétricos, concebidos por alguns dos melhores profissionais do mercado. São sistemas
construídos com avançada tecnologia, modernos processos de industrialização e seguem os mais rígidos padrões
e normas internacionais de qualidade.

Painel Ensaiado

Painel à prova de Arco Interno

conforme ABNT NBR IEC 62271-200

ABNT NBR IEC 62271-200

Painel de Média Tensão Isolado a Ar de Distribuição
Secundária até 24kV
O Painel AFSEC é o resultado de inovações constantes com soluções
técnicas que atendam às necessidades e exigências de um mercado em
contínua evolução.
Segurança, confiabilidade, facilidade de utilização e sustentabilidade
ambiental foram as diretrizes respeitadas para o desenvolvimento destes
Painéis.
A segregação metálica entre o compartimento dos barramentos e a
linha representa mais uma garantia de segurança e continuidade de
serviço.
O Painel AFSEC, em função das características elétricas e das numerosas
soluções técnicas disponíveis, é adequado para o emprego em:
subestações, distribuição de utilities, edifícios comerciais e residenciais,
Smart Grids, redes com geração distribuída, indústrias, hospitais, usinas
de energia renovável (solar, eólica, hidroelétrica), sistemas de
transportes, etc.
O conceito desenvolvido para o AFSEC o torna um painel com custo
benefício extremamente atraente, tudo isto baseado nas propriedades
abaixo:

Custo Benefício
• Indicador de tensão integrado;
• Dispositivos de intertravamento;

Segurança

• Janelas de inspeção;
• Condutos de escape dos gases;
• Isolamento a ar em todas as partes ativas;
• Interruptor de manobra-seccionador em SF6.
• Dimensões compactas;

Integração
Inteligente

• Design modular com componentes para várias
aplicações;
• Facilidade de instalação e extensão.
• Longa durabilidade;
• Elevada resistência mecânica;

Economia

• Custos de manutenção reduzidos;
• Baixo impacto ambiental;
• Manutenção praticamente ausente.
• Testes rigorosos para cada unidade;

Confiabilidade

• Estrutura robusta;
• Comando extremamente duradouro e confiável;
• Assistência garantida Fockink.

Características Gerais
•

Estruturas:

•

Este compartimento contém o comando do
interruptor-seccionador de manobra e do seccionador
de aterramento, os intertravamentos mecânicos e os
indicadores de posição. Também os contatos
auxiliares, as bobinas de disparo e os indicadores de
presença de tensão são montados neste
compartimento.

Cada unidade é realizada inteiramente com chapas
pré-galvanizadas e é constituída por diferentes
compartimentos, apresenta furos para a fixação no
pavimento. Todas as unidades com porta apresentam
um intertravamento mecânico que permite a abertura
da porta unicamente em condições de segurança.
•

Compartimentos:
Cada unidade é composta por vários compartimentos
de potência, segregados metalicamente entre si.
Também podem ser providas de um compartimento
para os circuitos auxiliares, onde ficam alojados todos
os instrumentos e cablagem.

•

•

•

Compartimento dos Comandos:

•

Ensaios:
Ensaios de Rotina conforme NBR IEC 62271-200:
a) Ensaio dielétrico no circuito principal;
b) Ensaios em circuitos auxiliares e de controle;

Barramentos Principais:

c) Medição da resistência do circuito principal;

O compartimento contém o sistema de barramentos
principais em cobre eletrolítico chato conectados aos
contatos fixos superiores do interruptor-seccionador
de manobra. Os barramentos principais são realizados
em cobre eletrolítico até 630 A.

d) Verificação de projeto e visual;

Barramentos de Terra:

e) Ensaios de operação mecânica;
f) Ensaios de dispositivos auxiliares elétricos.
Ensaios de Tipo obrigatórios conforme NBR IEC
62271-200:
1. Teste Dielétrico;

A barra de terra é realizada em cobre eletrolítico e
percorre longitudinalmente todo o quadro, garantindo
desta forma a máxima segurança para os operadores e
para a instalação.

4. Operação mecânica e bloqueios;

Compartimento dos Cabos:

5. Grau de proteção IP3X;

O compartimento do interruptor-seccionador de
manobra cria uma segregação metálica entre o
compartimento dos cabos e os barramentos. O
compartimento dos cabos contém os terminais para a
ligação dos cabos de potência aos contatos do
seccionador.

6. Curto-circuito;

2. Elevação de temperatura;
3. Tensão aplicada em frequência Industrial;

Ensaio de Tipo complementar conforme NBR IEC
62271-200:
7. Arco interno.

Resistência ao Arco interno
Seguindo a norma ABNT NBR IEC 62271-200 as classificações dos quadros AFSEC possíveis são:
1 - Compartimento com acesso controlado por intertravamento, cujo acesso é
controlado pela configuração integral do quadro e das aparelhagens de comando.
2 - Compartimento com acesso baseado em procedimento, cujo acesso é
controlado por um procedimento adequado associado a um bloqueio.
3 - Classe de continuidade de serviço. Os compartimentos dos barramentos e cabos
são segregados física e eletricamente. Esta categoria define a possibilidade de abrir
um compartimento do circuito principal mantendo os outros compartimentos
e/ou unidades funcionais sob tensão.
4 - Classe de segregação.
Aparelhagens de comando e controle que apresentam segregações metálicas contínuas, destinadas a serem ligadas à
terra, entre os compartimentos com acesso livre e as partes sob tensão do circuito principal.
Referência IAC AFLR 16 kA 1 s
Nesta solução o quadro pode ser encostado na parede ou colocado no centro da sala. É garantida uma proteção contra
avaria provocada por arco interno nos 4 lados até uma corrente de falha de 16kA. O quadro é fornecido com um conduto
de extensão entre o quadro e a parede, para a saída dos gases do local de instalação.

Características Elétricas

TENSÃO NOMINAL
Tensão de teste (50-60 Hz por 1min.)
Tensão de impulso suportável
Freqüência nominal
Corrente nominal dos barramentos principais
Corrente nominal das aparelhagens
- Disjuntor removível Vd4 A 630
- Interruptor de manobra-seccionador a gás GSec
Corrente nominal admissível de curta duração
Corrente de crista
Corrente de resistência ao arco interno (IAC AFLR)

17,5
38
95
60
630

24
50
125
60
630

kV
kV
kV
Hz
A

630
630
16
42
16

630
A
630
A
16 kA (es)
42
kA
16 kA (1s)

Unidades Típicas
UNIDADES

DIMENSÕES DO PAINEL

DESIGNAÇÃO

Unidade Saída Seccionadora
Unidade Seccionamento Geral
Unidade Saída Seccionadora c/ Fusível
Unidade Saída Disjuntor
Unidade Disjuntor Geral
Unidade Entrada de Cabos
Unidade Elevação Barramento
Unidade Medição Universal

CSC
CSA
CFC
CDC
CDA
EDC
EDA
PMU

A

B

C

375 / 500 mm
375 / 500 mm
375 / 500 mm
750 mm
750 mm
375 / 500 mm
500 mm
750 / 1000 mm

1800 mm
1800 mm
1800 mm
2100 mm
2100 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm

1220 mm
1220 mm
1220 mm
1330 mm
1330 mm
1220 mm
1220 mm
1220 mm

Obs.: Outras configurações sob consulta

Componentes Principais

Fusíveis

Transformador
de Potencial

Transformador
de Corrente
Disjuntor a Vácuo
VD4/R-SEC

Seccionadora
Gás GSEC

Norma de Referência

Dispositivos de Proteção

•

•

•

Resistente ao arco interno segundo a norma ABNT
NBR IEC 62271-200;
Resistência ao arco em todos os lados IAC AFLR
(frontal, laterais, posterior).

•
•

O painel permite a utilização de diversos tipos de
relés de proteção;
Proteção baseada na corrente de base;
Proteção baseada na corrente e na tensão.

Condições de Funcionamento

Intertravamentos

•
•

•
•

•
•

Temperatura ambiente: -5 °C ... +40 °C;
Umidade relativa máxima sem formação de
condensado: 95 %;
Umidade relativa mínima sem formação de
condensado: 5 %;
Altitude: < 1000 m acima do nível do mar (*).

•

Intertravamentos de segurança conforme normas;
Intertravamentos com chave é muito importante na
realização da lógica de bloqueio entre unidades do
mesmo quadro;
As portas dos compartimentos dos aparelhos e
cabos podem ser trancadas na posição fechada
mediante a utilização de cadeados.

Tratamento Superficial

Graus de Proteção

•
•

•
•
•

São realizadas com chapas pré-galvanizadas;
As portas dos painéis frontais e a proteção do
interruptor de manobra-seccionador são pintadas na
cor cinza RAL 7032 com acabamento poliéster
texturizado.

Para o invólucro IP 3X;
Para a segregação entre os compartimentos IP 2X;
Para o comando mecânico IP 3X.
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A Fockink é responsável pelo desenvolvimento de projetos que geram soluções para
diversos processos:
GPA - Grupo de Produtos Agroindustriais

GPE - Grupo de Produtos Energias
Sistemas de Geração de Energia Fotovoltaicos - Projetos Turn-Key para Subestações
Montagem Eletromecânica e Civil para Parques Eólicos e PCH’s
Grupos Geradores a Diesel, Gás Natural e Biogás
GPI - Grupo de Produtos Industriais
Painéis Elétricos de Baixa Tensão (BT) e Média Tensão (MT)
Automação Industrial e Agroindustrial
Sistemas de Termometria e Aeração de Grãos
Transformadores de Força e Distribuição
Instalações Elétricas e de utilidades para Indústrias, Agroindústrias e Subestações
ME - Metalurgia
Painéis Metálicos Padronizados e Personalizados

*As fotos apresentadas neste material são meramente ilustrativas. A Fockink reserva-se o direito de alterar qualquer produto de sua linha sem prévio aviso.

Representante:

Av. Presidente Kennedy, 3312
98280-000 - Panambi / RS - Brasil
Fone: (55) 3375-9500
cliente@fockink.ind.br

www.fockink.ind.br
/GrupoFockink/
@fockink_ind .
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Sistema de Irrigação por Pivô Central
Identificadores Visuais e Eletrônicos de Animais

