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O sistema de acionamento oferece a possibilidade 
de operação manual ou elétrica. Eletricamente os 
seccionadores podem ser operados como 
unidades mono, bi, tri e tetrapolares , através da 
utilização de um sistema de interligação, qual 
permite a operação elétrica e simultânea de todas 
as fases.

Os seccionadores MSO são projetados para 
chaveamento de banco de capacitores e sistemas 
de iluminação, tal como de rodovias ou estádios, 
também sendo aplicados em sistemas de 
distribuição de energia rural ou urbano. 

Aplicação
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Acionamento

SECCIONADOR MSO  
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SECCIONADOR MSO  

Características gerais MSO

Dimensões MSO

Tensão nominal

Tensão suportável nominal de curta duração à frequência industrial a seco - 60s

Tensão suportável nominal de curta duração à frequência industrial sob chuva - 10s

Tensão suportável nominal de impulso atmosférico

Corrente nominal

Corrente capacitiva máxima de chaveamento

Corrente indutiva máxima de chaveamento - fator de potência 0,75≤cosØ≤1

Valor de crista de corrente suportável de curta duração

15 kV

35 kV

30 kV

22 kV

50 kV

45 kV

125 kV

60 A

60 A

60 A

110 kV

200 A

200 A

200 A

12,0 kA

4,5 kA

Conector de linha  10 a 70mm²

Tensão de controle 125Vcc± 15%

Resistência ohmica da Bobina a 25ºC 7,8Ω±10%

Corrente instantânea de energização da bobina 20A

Tensão Suportável a frequencia industrial do circuito auxiliar

Tempo de operação - abertura / fechamento

 2,5kV/60s 60 Hz

 25±10% ms

Contatos Auxiliares 1NAF 

Cabo de interligação e controle 1,5 / 3 / 5m - outras dimensões sob consulta

Peso

Dimensões 480x480x750 mm

22kg
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Corrente suportável de curta duração - 1 s

12,3Ω±10%

 220 Vca ± 15%127Vca± 15%

7,8Ω±10%

Conector 238

211

1
2
0

1
0
2

6
0
5

71,60

159

195 128
10 - 70mm²



Rua São Francisco, 200 – Lagoinha 
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