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Empresa líder em Portugal e de referência mundial, no desenvolvimento de soluções para a 
Produção, Transmissão, Distribuição e Utilização de Energia Eléctrica em Alta e Média Tensão.

Com um vasto e completo portefólio de produtos para  Alta e Média Tensão, a Efacec 
Aparelhagem é reconhecida pelas competências em termos de fl exibilidade e qualidade das suas 
soluções e produtos, na capacidade de entender os requisitos e propor as soluções adequadas 
a cada projecto. Estas competências distintivas são traduzidas através dos serviços de valor 
acrescentado das equipas de Engenharia de Produto e de Operações bem como na relação 
comercial de proximidade estabelecida entre a Efacec Aparelhagem e o cliente.

A Efacec Aparelhagem através das suas operações mundiais juntamente com as sinergias 
alcançadas dentro do Grupo Efacec, tem sido capaz de actuar e dar resposta a todos os desafi os 
colocados pelos nossos clientes e parceiros em qualquer localização geográfi ca, mantendo 
consistentemente os níveis de qualidade e confi ança nas soluções apresentadas e cumprindo 
sempre com os requisitos estabelecidos no que diz respeito a prazos e condições.

Pretendemos ser o fornecedor preferido devido ao menor custo total de aquisição (preço, prazo 
de entrega, cumprimento do prazo e qualidade) dos nossos produtos e serviços.

A Efacec Aparelhagem oferece um serviço integral e “chave-na-mão” que vai desde o fabrico 
da solução proposta até à sua montagem e assistência pós-venda. Este serviço é realizado por 
técnicos competentes e de acordo com indicações provenientes da equipa de engenharia da 
Efacec Aparelhagem. Este serviço de instalações eléctricas permite, entre outros:

• Maior benefício económico para o cliente;
• Rápida colocação ao serviço;
• Integração de trabalhos de engenharia específi cos;
• Customização total;
• Garantia absoluta Efacec Aparelhagem.

Efacec Aparelhagem

Portugal

Argentina

Espanha

Indía



A Efacec Aparelhagem dispõe de equipas experientes no desenvolvimento de equipamento de 
média e alta tensão com recurso a avançados softwares de modelização 3D e de simulação do 
comportamento do equipamento nas condições limite de funcionamento.

Tem implementado um rigoroso sistema de qualidade com ênfase na melhoria contínua dos 
equipamentos e dos processos de fabrico. Para responder aos mais exigentes padrões de 
produção industrial, a Efacec Aparelhagem apresenta:

• Linhas de fabrico fl exíveis com integração de tecnologia avançada para aumentar a efi ciência 
e garantir elevados padrões de qualidade; 

• Laboratório interno para ensaios de desenvolvimento e ensaios tipo;
• Processos de planeamento, produção e logística rigorosos para elevar a capacidade de resposta;
• Flexibilidade em adaptar as nossas gamas de produto às mais diversas e exigentes necessidades 

dos mercados;
• Equipamentos certifi cados em laboratórios internacionais independentes.

Dedicamos recursos fi nanceiros para os programas de empowerment e desenvolvimento 
tecnológico numa dinâmica constante de melhoria dos nossos Recursos Humanos bem como um 
portefólio de soluções adequado às exigências actuais e futuras. Plano de formação e treino de  
recursos humanos são uma constante com o objectivo de nos mantermos sempre na linha da 
frente da tecnologia e know-how.

A Efacec Aparelhagem é certifi cada segundo os seguintes referenciais da Qualidade, 
Ambiente, Higiene e Segurança. Estas certifi cações são parte integrante de uma política de 
melhoria contínua que, sendo transversal a todas as áreas dentro da Unidade de Negócio da 
Aparelhagem, contribui de maneira decisiva para a satisfação dos nossos clientes e, portanto, 
para o reconhecimento do mercado onde nos inserimos. 

Somos auditados e certifi cados pelos mais exigentes padrões de qualidade e de gestão:

ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 e também certifi cados segundo o referencial de Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação NP 4457: 2007.

Engenharia – Qualidade - Segurança



Distribuição Primária

A Efacec Aparelhagem coloca à disposição dos seus clientes um portefólio alargado de soluções 
de Média Tensão. Para aplicações críticas, a gama de Distribuição Primária corresponde às 
necessidades mais exigentes do cliente. Essas soluções compreendem quadros isolados a ar 
equipados com disjuntores extraíveis e ainda soluções de exterior (intempérie).

Apostamos na criação de valor através da combinação das nossas competências de engenharia 
e produção em toda a fase de projecto e entrega ao cliente fi nal. Todas as soluções são 
confi guradas na perspectiva da efi ciência e na rentabilidade económica para o nosso cliente. 

A gama de soluções da Efacec Aparelhagem para a Distribuição Primária tem as seguintes 
características:

• Capacidade de curto-circuito até 50 kA, correntes nominais até 4000 A;
• Construção modular e compartimentada;
• Disjuntor de corte no vácuo de manutenção reduzida e extraível;
• A segurança do operador e da instalação é garantida pelo ensaio de arco interno, classes de 

acessibilidade AFLR com duração até 1 s;
• A continuidade de serviço está presente no desenho do equipamento com várias hipóteses de 

supervisão do estado;
• A  gama NORMACEL e QBN7 utilizam disjuntores de corte no vácuo e isolamento no ar;
• As soluções podem ser customizadas de acordo com normas e regulamentos particulares 

de cada cliente bem como de acordo com especifi cidades de cada mercado geográfi co.

Distribuição Primária



• Construção modular;
• Extensível;
• Área de instalação reduzida;
• Simplicidade de operação;
• Operado exclusivamente pela zona frontal;
• Resistente ao arco interno;
• Equipado com disjuntor de corte no vácuo (classe E3 M2), 

ou disjuntor de corte SF6 com vida eléctrica e mecânica 
acrescidas;

• Possibilidade de instalação contra parede;
• Manutenção reduzida e fi ável;
• Introdução / extracção do disjuntor com a porta de 

segurança fechada;
• Diversos equipamentos opcionais disponíveis conforme as 

especifi cações do cliente.

Os Quadros de Média Tensão da gama QBN7 são de isolamento no ar, de construção modular, 
compartimentada e facilmente extensível.

A área de instalação ocupada é bastante reduzida, sem comprometer a simplicidade da exploração, 
assim como a acessibilidade para a manutenção.

A operação normal dos equipamentos é feita exclusivamente pela parte frontal, sendo apenas 
necessário o acesso traseiro para montagem dos cabos MT.

A construção dos QBN7 é resistente ao arco interno conforme IEC 62271-200, tipo PM, acessibilidade 
A FLR, para a protecção de pessoas e restantes equipamentos.

As celas estão equipadas com disjuntores extraíveis de corte no vácuo do tipo Divac, de elevadas 
prestações eléctricas e mecânicas segundo IEC 62271-200, classes E3 e M2.

Sempre na vanguarda das prestações mais exigentes, a gama QBN7 atinge já os 31.5 kA.

Descrição

Características

 Funções Típicas

Distribuição Primária
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Quadros Blindados Compartimentados

Características eléctricas

Tensão nominal 36 kV

Nível de isolamento
Ao choque (1,2 / 50 μs)
Frequência industrial

Básico
170 kVp

70 kV / 1 min

Opção
200 kVp

80 kV / 1 min

Frequência 50 Hz/60 Hz

Corrente nominal do barramento 630 até 3150 A

Corrente nominal das derivações 630 até 2500 A

Poder de fecho 40 / 80 kAp

Corrente nominal de curta duração 16 kA (3 s) 25 kA (3 s) 31.5 kA (3 s)

Características mecânicas

Grau de protecção IP3X (IP41 sob pedido)

Cor standard RAL 7035

Condições normais de serviço

Temperatura ambiente Básico: - 5 ºC / + 40 ºC | Opção: - 10 ºC / + 55 ºC

Dimensões mm

Altura 2250

Profundidade 2570

Largura
In da derivação até 1250 A
In da derivação até 2500 A

1000 / 1200
1300



Barramento Simples

• Construção modular;
• Extensível;
• Área de instalação reduzida;
• Simplicidade de operação;
• Operado exclusivamente pela zona frontal;
• Resistente ao arco interno;
• Equipado com disjuntor de corte no vácuo com vida 

eléctrica e mecânica acrescidas (classe E3 M2) ou 
contactor;

• Possibilidade de instalação contra parede;
• Manutenção reduzida e fi ável;
• Introdução/extracção do disjuntor com a porta de 

segurança fechada;
• Diversos equipamentos opcionais conforme as 

especifi cações do cliente.

Os Quadros de Média Tensão da gama NORMACEL são blindados e compartimentados, de isolamento 
no ar, de construção modular e facilmente extensível.

A área de instalação ocupada é bastante reduzida, sem comprometer a simplicidade da exploração, 
assim como a acessibilidade para a manutenção.

A operação dos equipamentos é feita exclusivamente pela parte frontal, o que permite que os QMTs 
NORMACEL possam ser instalados contra a parede, reduzindo ainda mais a área necessária.

A construção dos QMTs NORMACEL é resistente ao arco interno conforme IEC 62271-200, tipo PM, 
acessibilidade A FLR, para a protecção de pessoas e restantes equipamentos.

As celas estão equipadas com disjuntores extraíveis de corte no vácuo do tipo DIVAC, de elevadas 
prestações eléctricas e mecânicas segundo IEC 62271-200, classes E3 e M2. Para a manobra de 
motores, podem também ser utilizados contactores extraíveis.

O desenvolvimento contínuo desta gama de produtos permite atingir elevadas prestações, com 
correntes nominais até 4000 A e capacidades de curto-circuito até 50 kA.

Descrição

Características

Funções Típicas

Distribuição Primária
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Características eléctricas

Tensão nominal 12 kV 17.5 kV 24 kV

Nível de isolamento
Ao choque (1,2/50 μs)
Frequência industrial

75 kVp (95 kVp)
28 kV/min

95 kVp
38 kV/min

125 kVp
50 kV/min

Frequência 50 Hz/60 Hz

Corrente nominal 630 até 4000 A

Poder de fecho até 63 kAp até 100 kAp
ou 125 kAp até 63 kAp

Corrente nominal de curta duração até 25 kA (3s) áté 40 kA (3s)
ou 50 kA (1s) até 25 kA (3s)

Características mecânicas

Grau de protecção IP3X até IP41

Cor standard RAL 7035

Condições normais de serviço

Temperatura ambiente Básico: - 5 ºC / + 40 ºC | Opção: - 10 ºC / + 55 ºC

Dimensões mm

Altura
> 1250 A
> 1600 A

2175
2175

2175
2175

2500
2500

Profundidade 1570 1750 1730

Largura
< 1250 A; < 25 kA
< 1250 A; < 50 kA
2500 A
3150 A / 4000A

600
N/A
750
N/A

700
750
850
1000

800
N/A
900

-



• Construção modular;
• Extensível;
• Área de instalação reduzida;
• Simplicidade de operação;
• Operado exclusivamente pela zona frontal;
• Resistente ao arco interno;
• Equipado com disjuntor de corte no vácuo com vida 

eléctrica e mecânica acrescidas (classe E3 M2);
• Possibilidade de instalação contra parede;
• Manutenção reduzida e fi ável;
• Introdução/extracção do disjuntor com a porta de 

segurança fechada;
• Diversos equipamentos opcionais conforme as 

especifi cações do cliente.

Os Quadros de Média Tensão da gama NORMACEL são blindados e compartimentados, com 
barramento duplo ou de transferência, de isolamento no ar, de construção modular e facilmente 
extensível.

Para aplicações que exijam elevada fi abilidade e continuidade de serviço, a Efacec desenvolveu 
soluções de duplo barramento ou de barramento de transferência.

A área de instalação ocupada é bastante reduzida, sem comprometer a simplicidade da exploração, 
assim como a acessibilidade para a manutenção. 

A construção dos QMTs NORMACEL é resistente ao arco interno conforme IEC 62271-200, tipo PM, 
acessibilidade A FLR, para a protecção de pessoas e restantes equipamentos.

As celas estão equipadas com disjuntores extraíveis de corte no vácuo do tipo DIVAC, de elevadas 
prestações eléctricas e mecânicas segundo IEC 62271-200, classes E3 e M2.

Nesta gama de produtos, o desenvolvimento é feito de acordo com as necessidades específi cas de 
cada aplicação cliente.

Descrição

Características

Barramento Duplo Distribuição Primária
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Constituição

Legenda

A. Compartimento do barramento principal;

B. Compartimento do barramento auxiliar;

C. Compartimento do disjuntor;

D. Compartimento de cabos;

E. Compartimento de baixa tensão;

F. Compartimento de comando do seccionador;

G. Compartimento de saída de gases de arco interno (AR);

1. Comando do seccionador do barramento principal;

2. Comando do seccionador do barramento auxiliar;

3. Isolador suporte do barramento;

4. Barramento principal geral;

5. Barramento auxiliar geral;

6. Barramento principal derivação;

7. Barramento auxiliar derivação;

8. Seccionador do barramento principal;

9. Seccionador do barramento auxiliar;

10. Isolador suporte;

11. Isolador suporte;

12. Cortina;

13. Disjuntor;

14. Seccionador de terra;

15. Comando do seccionador de terra;

16. Isolador capacitivo;

17. Cabos;

18. Transformador de Corrente;

19. Sistema de arco interno.
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Vista frontal Vista lateral

Características eléctricas

Tensão nominal 17.5 kV 24 kV

Nível de isolamemto
Ao choque (1,2 / 50 μs)
Frequência industrial

95 kVp
38 kV/min

125 kVp
50 kV/min

Frequência 50/60 Hz

Corrente nominal do barramento até 3150 A

Corrente nominal das derivações até 3150 A

Valor de crista da corrente de 
curta duração admissível 79 kA 63 kA

Corrente nominal de curta duração até 31.5 kA (1 s) até  25 kA (1 s)

Características mecânicas

Grau de protecção IP30 ou IP41

Material dos compartimentos Chapa aço zincado

Cor standard RAL 7032

Dimensões mm

Altura 2220 3000

Profundidade
Normacel
Normacel AR

2820
3000

3000
3200

Largura
Derivação até 1250 A
Derivação até 2500 A

850
1000

850
900



A gama NORMACEL Intempérie é utilizada para aplicações ao ar livre, com um índice de 
protecção IP54, equipada com sistema de ventilação e sistema anti condensação adequados e 
estanquidade reforçada.

A segurança de operação, da instalação e do equipamento é assegurado mediante o uso de portas 
de segurança, paneis duplos estruturados e compartimentados entre celas e a detecção de arco 
interno (opcional).

A construção é compacta, sendo só necessário um caminho de cabos para a implantação de cabos 
de média e baixa tensão e eventualmente, um centro de controlo para a automação.

Estão disponíveis soluções que vão desde os 17,5 kV – 40 kA e 36kV – 31,5 kA, com barramento 
simples, barramento de transferência ou inclusive com duplo barramento, de acordo com as 
especifi cações do Cliente.

O produto foi desenvolvido com a fi nalidade de assegurar a fi abilidade e a segurança dos 
equipamentos no exterior, nas condições mais adversas. 

Descrição

Características

Quadros Blindados Compartimentados de Exterior Distribuição Primária
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NORMACEL 
Duplo Barramento

NORMACEL 
Barramento de Transferência

rimária

Constituição

Legenda

1. Sistema de escape
2. Teto
3. Porta exterior
4. Ventilação

1
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4
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D-XXXX

D-XXXX

Vista frontalVista lateral

Características eléctricas

Tensão nominal 17.5 kV 36 kV

Nível de isolamento
Ao choque (1,2 / 50 μs)
Frequência industrial

95 kVp
38 kV/min

170 kVp
70 kV/min

Frequência 50/60 Hz

Corrente nominal até 3150 A

Poder de fecho até 80 kAp ou 100 kAp até 63 kAp ou 80 kAp

Corrente nominal de curta duração até 40 kA (3 s) até 31.5 kA (3 s)

Dimensões mm

Altura < 2500

Profundidade
Barramento simples
Barramento de transferência

2200
2900

3000
4000

Largura
Derivação até 1250 A
Derivação até 2500 A

900
1000

1300
1500



Características

Soluções Móveis de Exterior em Média Tensão Distribuição Primária

NORMACEL 
Barramento Simples
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rimária

V1V1

Para aplicações de manutenção programadas e/ou interrupções não programadas, a Efacec 
desenvolveu soluções móveis, que requerem um mínimo de trabalho aquando da colocação ao 
serviço no local de operação.

A gama de quadros móveis está disponível em barramento simples, com dimensões muito 
compactas, que permite a circulação como um transporte normal.

As celas que compõem os quadros são do tipo intempérie e podem integrar controlo digital.

Estão disponíveis nas gamas de 17,5 kV – 40 kA até 36 kV – 31,5 kA.

Descrição

Constituição

Vista lateral do Normacel SBB Vista traseira

Características eléctricas

Tensão Nominal 17.5 kV 36 kV

Nível de isolamento
Ao choque (1,2 / 50 μs)
Frequência industrial

95 kVp
38 kV/min

170 kVp
70 kV/min

Frequência 50/60 Hz

Corrente nominal até 3150 A

Poder de fecho até 100 kAp ou 125 kAp até 40 kAp ou 80 kAp

Corrente nominal de curta duração até 50 kA (3 s) até 31.5 kA (3 s)

Dimensões m (Plataforma móvel)

Altura < 3,6

Profundidade 9 (até 6 celas)
9 (até 8 celas)

12 (até 6 celas)
12 (até 7 celas)

Largura < 4



• Seguro e fi ável;
• Design compacto;
• Ideal para todas as aplicações em Média Tensão;
• Excelentes propriedades dieléctricas;
• Excelentes propriedades de extinção do arco eléctrico;
• Fácil instalação;
• Facilidade de manobra;
• Vida eléctrica e mecânica acrescida;
• Sem manutenção;
• Diversas opções disponíveis.

Mais de 60 anos de desenvolvimento tecnológico permitiu à Efacec Aparelhagem apresentar 
este equipamento.

O DIVAC é um disjuntor tripolar que utiliza a tecnologia de corte no vácuo. Esta solução, 
entre muitas outras aplicações, é utilizada pelas nossas gamas de produtos de Distribuição 
Primária e Distribuição Secundária.

Caracterizado por ser um equipamento com dimensões reduzidas, o disjuntor DIVAC alcança 
excelentes prestações eléctricas e mecânicas e requer pouca energia para realizar as 
manobras de fecho/abertura.

A tecnologia utilizada de corte no ar, aliada a uma construção simples e robusta garante-lhe 
uma elevada fi abilidade. A versão base está munida de um dispositivo de rearme manual, 
podendo ser opcionalmente monitorizado.

Na sua construção os pólos podem estar dispostos de forma transversal ou longitudinal.

Descrição

Características

Constituição

Distribuição Primária
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Disjuntores de Média Tensão

Legenda

1. Tomada de corrente superior;

2. Pólo com ampola de vácuo;

3. Tomada de corrente inferior;

4. Alavanca de rearme;

5. Mecanismo de comando.

4

5

1

2

3

Vista lateralVista traseira

Características eléctricas

Tensão nominal 24 kV 36 kV

Poder de corte 25 kA 50 kA 31.5 kA

Corrente nominal 4000 A 3150 A

Ciclos de manobra A-3 min | FA-3 min | FA/A-0.3 s | FA-15 s | (15s-FA)
O-3 min | CO-3 min | CO/O-0.3 s | CO-15 s | (15s-CO)

Tempo de rearme da mola <15 s

Características mecânicas

Grau de protecção RAL 7035

Normas aplicáveis IEC 62271-100 | IEC 62271-1 | IEC 60056 | ANSI IEEE C37.09 | GOST



Soluções de exterior compostas por disjuntores de média tensão encapsulados em invólucros 
desenhados à medida. Estas soluções são desenvolvidas de acordo com as mais exigentes normas 
internacionais e podem suportar as mais adversas condições atmosféricas.

Além do disjuntor, incluem transformadores de corrente bem como elementos de controlo, medição, 
protecção e sinalização.

Construção

Os OCBs são integralmente construídos em chapa de aço soldadas e/ou aparafusadas e revestidas 
com pintura de elevada resistência. Estes equipamentos podem, opcionalmente, ser construídos em 
chapa de aço inox e revestidos com pintura de poliuretano.

Descrição

Características

Constituição

Distribuição Primária
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• Seguro e fi ável;
• Colocação em zonas exteriores com condições adversas;
• Design compacto;
• Ideal para todas as aplicações em Média Tensão;
• Excelentes propriedades dieléctricas;
• Excelentes propriedades de extinção do arco eléctrico;
• Fácil instalação;
• Facilidade de manobra;
• Vida eléctrica e mecânica acrescida;
• Sem manutenção;
• Diversas opções disponíveis;
• Constituídos por 2 compartimentos distintos:

 - Compartimento de MT, onde se encontram as travessias, 
os transformadores de corrente e de tensão (opcional) e 
o disjuntor de vácuo;

 - Compartimento BT, onde são instalados os relés de 
protecção, os elementos de medição, de controlo e 
de sinalização.

Disjuntores de Média Tensão de Exterior

Legenda

1. Disjuntor de vácuo;

2. Compartimento BT;

3. Porta de acesso;

4. Tecto;

5. Olhais de elevação;

6. Travessia;

7. Transformador toroidal;

8. Ligação fl exível;

9. Barra de derivação;

10. Isolador suporte;

11. Painel de acesso desmontável;

12. Ventilação;

13. Base.

1
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13
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5
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Vista lateral

Características eléctricas

Tensão nominal 15 / 25 kV

Nível de isolamento (interior)
Ao choque (1,2 / 50 μs)
Frequência industrial

90 kVp
38 kV / 1 min

150 kVp
50 kV / 1 min

Frequência 50 Hz / 60 Hz

Corrente nominal 630 / 1250 / 2000 / 3150 A

Valor de crista da corrente de curta 
duração admissível 63 / 79 kAp

Corrente nominal de curta duração 25 a 31.5 kA (1 s)

Características mecânicas

Grau de protecção IP54

Cor standard RAL 7038

Housing Estrutura em chapa de aço soldada
e/ou aparafusada e protegidas por pintura anticorrosiva.

Normas aplicáveis IEC 62271-200 | IEC 62271-1 | IEC 62271-100 | ANSI IEEE C37.9

Dimensões mm

Altura 2920

Profundidade 1300

Largura 1360



Considerando as tendências futuras bem como a procura por soluções efi cientes e modulares, a 
Efacec Aparelhagem tem vindo a acompanhar esta tendência na procura de soluções adequadas 
às necessidades do cliente em qualquer geografi a, bem como às exigências ambientais que 
envolvem a gama de soluções de Distribuição Secundária.

Neste sentido, colocamos à disposição do cliente soluções para instalação interior ou exterior 
como as celas isoladas a gás (RMU) ou isoladas a ar com diversas funções disponíveis. O respeito 
absoluto pelas orientações ambientais está patente nas soluções desenvolvidas em todo o 
tempo de vida útil dos equipamentos, desde a sua concepção e produção até à sua colocação 
em funcionamento.

A gama de soluções da Efacec Aparelhagem para a Distribuição Secundária tem as seguintes 
características:

• Capacidade de curto-circuito até 20 kA, correntes nominais até 1250 A;
• Construção modular e compartimentada;
• Disjuntor de corte no vácuo de manutenção reduzida e montagem fi xa ou extraível;
• A segurança do operador e da instalação é garantida pelo ensaio de arco interno, classes de 

acessibilidade AFL e/ou AFLR com duração até 1 s;
• A continuidade de serviço está presente no desenho do equipamento, com várias hipóteses de 

supervisão do estado;
• A gama NORMAFIX utiliza disjuntores de corte no vácuo e barramento com isolamento no ar;
• A gama FLUOFIX utiliza disjuntores de corte no vácuo e isolamento integral em SF6;
• As soluções podem ser customizadas de acordo com as normas e regulamentos particulares de 

cada cliente bem como de acordo com as especifi cidades de cada mercado geográfi co.

Distribuição Secundária 

Distribuição Secundária 



Descrição

Características

Funções Típicas

TA RN SC DCNE

DIVAC

M

SF
SFSF

SFISF ISF

IS CIS SBM TT CDDB

Distribuição Secundária 

• Quadro modular de isolamento no ar;
• Equipado com interruptor seccionador de corte em SF6;
• Equipado com disjuntor de vácuo ou de SF6;
• Construção modular;
• Simplicidade de instalação e de extensão;
• Desenvolvido de acordo com a Norma Internacional 

IEC 62271-200;
• Resistente ao arco interno;
• Vida eléctrica e mecânica acrescidas (classe E3 M2);
• Possibilidade de análise termográfi ca (opção).

Quadros modulares com isolamento no ar para colocação em redes de média tensão bem como nas 
mais variadas indústrias e aplicações, que lhe conferem uma elevada versatilidade no momento da 
confi guração personalizada em função do projecto. As celas são totalmente concebidas em chapa de 
aço, estruturadas em unidades modulares e equipadas com diversas funções como sejam a inclusão 
de interruptores e disjuntores e a sua construção modular permite a incorporação de várias opções e 
esquema eléctrico.

Este produto está disponível para tensões até 36 kV, adaptado aos mercados de qualquer área geográfi ca. 
As suas aplicações na distribuição secundária vão desde a produção de energia (éolica, fotovoltaica, 
entre outras) até às redes de distribuição de energia eléctrica públicas e privadas (indústria, serviços 
e outras aplicações).
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Quadros Modulares

TI TI TI
TT

TI

Características eléctricas

Tensão nominal 12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV

Nível de isolamento
Ao choque (1,2 / 50 μs) 
Frequência insdustrial

75 kVp
28 kV / min

95 kVp
38 kV / min

125 kVp
50 kV / min

170 kVp
70 kV / min

Corrente nominal 630 A 630 / 1250 A

Corrente de curta duração admissível 16 kA (3 s); 20 kA (1 s)

Dimensões mm

Altura 1575 2010

Profundidade 860 1155

Largura 375 / 500 / 750 / 1000 600 / 1200

Nota: Dimensões apenas para referência.



Descrição

Características

Funções Típicas

Distribuição Secundária 

• Quadro compacto com isolamento em SF6;
• Equipado com interruptor seccionador de corte em SF6;
• Com disjuntor de corte no vácuo;
• Desenvolvido de acordo com a Norma Internacional 

IEC 62271-200;
• Insensível ás condições ambientais;
• Versão compacta ou modular;
• Resistente ao arco interno;
• Vida eléctrica e mecânica acrescidas (classe E3 M2);
• Tanque em inox.

Celas modulares e compactas com isolamento integral em SF6 para colocação em redes de média 
tensão até 36 kV. Solução modular de fácil instalação devido às suas dimensões e peso.

A segurança de operação é garantida pelos ensaios realizados em conformidade com as mais exigentes 
normas bem como pela construção e estanquidade das soluções. Esta solução permite diversas 
confi gurações bem como a incorporação de opções variadas conforme as exigências do cliente.

Estão disponíveis soluções extensíveis e não extensíveis.

A solução compacta pode incorporar até cinco funções numa só cuba de aço inoxidável, com 
isolamento integral em SF6 à pressão relativa de 0,3 bar.

As celas FLUOFIX são insensíveis face às condições ambientais mais agressivas, possuem uma longa 
vida útil e ausência de manutenção das partes activas proporcionadas pelo isolamento integral em 
SF6.
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Quadros Compactos

Características eléctricas

Tensão nominal 12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV

Nível de isolamento
Ao choque (1,2 / 50 μs)
Frequência industrial

75 kVp
28 kV / min

95 kVp
38 kV / min

125 kVp
50 kV / min

170 kVp
70 kV / min

Corrente nominal até 630 A

Corrente de curta duração admissível 25 kA (1 s) 20 kA (1 s)

Temperatura -25 ºC / + 40 ºC (outras, sob pedido)

Dimensões mm

Altura 1279 1729

Profundidade 727 / 892 900 / 1155

Largura 370 a 2010 450 a 2250

Características mecânicas

Graus de protecção IP67 (para o compartimento de média tensão)

Nota: Dimensões apenas para referência.

CD IS CIS M SB DC

DIVAC

M

ISF G

ISF GISF G

TI

ISF G

TT

2IS + CIS 2IS + DC3IS 3IS + 2CIS



RMU compacto de exterior isolado em SF6. Solução extensível ou não (de acordo com a especifi cação 
do cliente) que pode ser complementada com diversas opções modulares extensíveis, unidades de 
medição ou facilidades de controlo remoto. Todas as partes activas encontram-se protegidas em 
tanque isolado a SF6. Esta solução vem equipada com interruptor seccionador de corte em SF6 e 
disjuntor de corte no vácuo.

Este equipamento é desenhado para redes de distribuição até 12 kV nas condições mais adversas 
sendo muito utilizado em zonas de exterior tropicais, áridas ou salinas. Pode ainda ser utilizado em 
zonas elevadas até 1000 m acima do nível do mar.

FLUOFIX GCT é totalmente montado em fábrica e testado conforme as normas IEC 62271-200 
e ENA TS 41-36. Incorpora tecnologia de ponta em SF6 e foi desenvolvido de acordo com a linha 
NORMAFIX e FLUOFIX tendo como principais atributos:

• Dimensões e peso reduzidos;
• Elevada vida eléctrica e mecânica;
• Equipamento vedado e selado;
• Funções de segurança do operador e equipamento;
• Livre de manutenção.

Descrição

Características

Constituição

Distribuição Secundária a

Legenda

1. Porta principal;

2. Compartimento de baixa tensão e teste de cabos;

3. Sinóptico;

4. Alavanca do disjuntor;

5. Alavanca de manobra dos interruptores;

6. Caixas de cabos;

7. Tanque em aço inoxidável;

8. Pés reguláveis.

• Quadro compacto de exterior com isolamento em SF6;
• Equipado com interruptor seccionador de corte em SF6;
• Com disjuntor de corte no vácuo;
• Insensível às condições ambientais;
• Resistente ao arco interno;
• Vida eléctrica e mecânica acrescidas (classe E3 M2);
• Tanque em aço inoxidável;
• Possibilidade de controlo remoto e ligação com sistemas SCADA;
• Resistente à corrosão.
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Quadros Compactos de Exterior

Características eléctricas

Tensão nominal 12 kV

Nível de isolamento
Ao choque (1,2 / 50 μs)
Frequência industrial

95 kVp
38 kV / min

Corrente nominal de curta duração 21 kA (3 s)

Corrente nominal
Função de seccionamento anel
Função de protecção tee-off 

630 A
200 A

Temperatura - 25 / + 40 ºC

Pressão nominal 0.3 Bar (rel)

Características mecânicas

Graus de protecção IPX7 (para o compartimento de média tensão)
IP3XW (resto do equipamento com a porta fechada)
IP2XC (para fascia com porta aberta)
IK08



• Flexível
• Fiável
• Telecomandado
• Vida longa (10 000 manobras mecânicas)
• Ideal para ambientes adversos
• Equipamento compacto
• Montagem fl exível e simples
• Adaptado a qualquer tipo de poste
• Menos peças móveis, menos manutenção
• Preparado para automação inteligente da rede de distribuição

Concebido para integrar um sistema automático de distribuição de energia, para além da 
função de protecção, executa também a função de corte e de isolamento das linhas e como 
não usa a tecnologia de gás (SF6), torna-se assim um equipamento amigo do ambiente.

Ao integrar-se este equipamento, obtém-se uma melhoria na gestão da rede de distribuição 
e uma maior confi abilidade das mesmas. A falha ao ser detectada e isolada pelo REVAC e 
com base em inteligência distribuída ou a partir do centro de comando é possível realizar 
a reconfi guração da rede.

Com actuação magnética são constituídos por três pólos, equipados com ampolas de vácuo 
num invólucro de resina epóxi. 

O REVAC foi concebido para operar no exterior (instalado em postes), de fácil montagem e 
de operação simples e insensíveis às condições atmosféricas.

O REVAC é equipado com um controlador RCU 220E, que 
visa a protecção e o controlo dos activos de distribuição 
com funcionalidades tradicionais da RTU. Para além da 
função de religação, a RCU 220 funciona também como 
isolador da linha/saída, dotada de algoritmos de reposição 
para confi gurações malha/anel. A função de controlo de 
reconfi guração automática de rede apresenta a vantagem 
de não exigir capacidades de comunicação para isolar 
secções com defeito e restaurar a energia nos segmentos 
não afectados. 

Descrição

Controlador

Características
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Características eléctricas

Tensão nominal 12 kV 17,5 kV 27 kV 36 kV

Corrente nominal 630 A

Frequência 50 / 60 Hz

Corrente de curto-circuito de curta 
duração 12,5 kA (3s)

Nível de isolamento ao choque 
(1,2 / 50 μs) 75 kV 95 kV 125 kV 150 kV

Poder de fecho sob curto-circuito 31,5 kAp

Poder de corte 12,5 kA

Tensão auxiliar de alimentação 48 Vcc / 110 Vca / 220 Vca

Normas aplicáveis IEC 62271-111 / IEEE C37.60 / IEC 62271-1

Peso (kg) 145 160

Dimensões (mm)

Largura 735 750

Altura 784 850

Profundidade 885 885

Religador Aéreo de Corte no Vácuo Distribuição Secundária 



• Fiável;
• Compacto e leve;
• Indicado para todos os tipos de postes;
• Ideal para meios ambientes adversos;
• Sem agressões ao meio ambiente;
• Facilidade de instalação;
• Facilidade de operação;
• Controlo e monitorização remotos via rádio;
• Encravamentos (mecânicos e eléctricos) simples e seguros;
• Vida eléctrica e mecânica acrescidas;
• Sem manutenção;
• Disponíveis diversas opções.

O IATS é um interruptor seccionador de corte no SF6 para montagem em postes de linhas 
aéreas. Todas as partes activas estão protegidas contra as agressões ambientais no interior 
de um compartimento cheio com SF6. O interruptor é selado para a vida num invólucro em 
aço inox.

O IATS foi concebido para ser utilizado no exterior, em instalações de distribuição de energia, 
suportando as condições mais adversas. Este equipamento é particularmente indicado para 
ambientes industriais (pó, areia), tropicais, áridos ou salinos. Pode ser utilizado em locais 
situados acima dos 1000 m de altitude.

O IATS é montado e testado de acordo com a norma IEC 60265. As crescentes exigências 
relativamente à protecção das pessoas e equipamento são consideradas pela Efacec 
Aparelhagem no desenvolvimento e na concepção deste equipamento.

Descrição

Características

Funções Típicas

• Centro comando
 - SCADA;
 - Microprocessador;
 - Unidade controlo;
 - Computadores;
 - Rádio;
 - Modem;
 - Antena.

• Armário de comando
 - Botoneiras locais;
 - Local/remoto;
 - Bateria e carregador bateria;
 - Resistência aquecimento;
 - Microprocessador;
 - Unidade remota;
 - Sinais de entrada/saída;
 - Rádio;
 - Modem;
 - Antena;
 - Relé detecção de defeitos.

• Interruptor seccionador SF6
 - Motor;
 - Transformadores;
 - Sinal baixa pressão SF6.

• Actuador mecânico
 - Alavanca de manobra;
 - Encravamentos.

Centro
comando

Armário
comando

IATS
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Interruptores

Exemplo de IATS

Características eléctricas

Tensão nominal 12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV

Nível de isolamento
Ao choque (1,2 / 50 μs)
À frequência industrial

75 kVp
28 kV / min

95 kVp
38 kV / min

125 kVp
50 kV / min

170 kVp
70 kV / min

Corrente nominal 400 ou 630 A

Corrente curto-circuito de curta duração 12.5 / 16 (3 s)

Poder de fecho sob curto-circuito 31.5 / 40 kA

Poder de corte: carga activa 630 A

Poder de corte: em anel 630 A

Poder de corte: cabos em vazio 25 A

Temperatura ambiente - 25 ºC / + 40 ºC (outras, sob pedido)

Resistência mecânica 2.000 operações

Características mecânicas

Graus de protecção
(IEC 60529 e EN 50102)

IP54 (compartimentos de mecanismos)
IP67 (compartimentos MT)

Normas IEC60265 | HN 64 S46

Distribuição Secundária 



Para a transmissão de energia eléctrica em Alta e em Média Tensão, a Efacec Aparelhagem 
disponibiliza um conjunto de soluções que podem ir até 550 kV. A gama de soluções da 
Aparelhagem de Alta e Média Tensão é composta por seccionadores, disjuntores, blocos 
extraíveis e interruptores.

A Efacec Aparelhagem tem vindo a desenvolver as soluções com recurso aos meios informáticos 
mais avançados com o objectivo de aumentar a performance dos equipamentos em questão.

A garantia de um excelente desempenho eléctrico e mecânico das soluções de Aparelhagem de 
Alta e Média Tensão é evidenciada pela documentação relativa a todos os ensaios de tipo e de 
rotina efectuados, tendo em conta todas as situações de instalação do equipamento mesmo nas 
situações mais adversas (zonas sísmicas ou de temperaturas extremas).

A gama de soluções da Efacec Aparelhagem para a Aparelhagem de Alta e Média Tensão tem as 
seguintes características:

• As soluções de seccionadores de alta tensão compreendem várias opções e podem ser 
transportadas tanto montadas nas tensões mais baixas como em partes modulares nas tensões 
mais elevadas;

• Permitem tanto operação manual como motorizada, local ou remotamente com recurso a 
um comando capaz de manobrar todos os pólos ou individualmente consoante a necessidade 
do cliente;

• Facilidade de instalação e manutenção com ganhos económicos e fi nanceiros;
• Períodos de interrupção reduzidos;
• Materiais adequados e de elevada efi ciência;
• Soluções com ensaios de tipo de acordo com as normas IEC actuais dando garantia ao cliente 

que os ratings pretendidos são atingidos pelo aparelho.

Aparelhagem de Alta e Média Tensão

AparatosAparelhagem



Aparelhagem

• Até 245 kV;
• Até 50 kA (rms) / 4000 A;
• Fácil instalação e manutenção;
• Certifi cação IEC / ANSI;

• Resistência a fenómenos sísmicos;
• Operação sob gelo;
• Dupla abertura lateral e/ou abertura central.

Estes seccionadores são do tipo de duas ou três colunas rotativas, com abertura 
central (SHD) ou de dupla abertura lateral (SHCR), de pólos separados, para 
instalação exterior. Podem ser fornecidos com comando manual ou motorizado, 
local ou à distância.

O fecho e a abertura são realizados pela rotação dos braços de contacto móveis 
num plano horizontal. Opcionalmente, estes equipamentos poderão também ser 
fornecidos para montagem vertical ou suspensa.

Descrição

Características

Funções Típicas

elhagem

SHD SHCR SH1R
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Seccionadores Horizontais

Tensão de ensaio de impulso Tensão de ensaio à frequência industrial Intensidade admissível

IEC Tensão
nominal

Intensidade
nominal

À terra
e entre pólos

Sobre a
distância de 

seccionamento

À terra
e entre pólos

(kVrms)

Sobre a distância
de seccionamento

(kVrms)

De curta
duração

(kA)

kAp Ensaio RIV
AT (1 MHz)

kA (rms) ANSI

Tipo (kV) (A) (kVp) (kVp) Seco Chuva Seco Chuva

SH1R-24
24 25.8

até 2000 até 2000
125 150 145 165 50 70 50 60 60 77 60

31.5 25 80 65
SHD-24 até 3150 até 2000 50 40 125 114
SH1R-36

36 38
até 2000 até 2000

170 200 195 220 70 95 70 80 80 105 80
31.5 25 80 65

SHD-36 até 3150 até 2000 50 44 125 114
SHCR-36 até 2000 até 2000 50 44 125 114
SH1R-72.5

72.5 72.5
até 2000 até 2000

325 350 375 385 140 175 140 140 160 193 160
31.5 25 80 65

SHD-72.5 até 4000 até 2000 50 44 125 114
SHCR-72.5 até 2000 até 2000 50 44 125 114
SHD-100 100 até 4000 450 520 185 185 210 210 50 125 114
SHD-123

123 121
até 4000 até 2000

550 550 630 605 230 280 230 230 265 308 265 50 44 125 114

<2500 μV <500 μV

SHCR-123 até 2000 até 2000
SHD-145

145 145
até 4000 até 2000

650 650 750 715 275 335 275 275 315 369 315 50 44 125 114
SHCR-145 até 2000 até 2000
SHD-170 170 169 até 4000 até 2000 750 750 860 825 325 385 325 315 375 424 375 50 44 125 114
SHD-245 245 242 até 4000 até 2000 1050 900 1200 990 460 465 460 385 530 512 530 50 44 125 114

Dimensões mm

Modelo SH1R 24 SH1R 36 SHD 36 SH1R 72 SHD 72 SHCR 72 SHD 100 SHCR 100 SHD 123 SHCR 123 SHD 145 SHCR 145 SHD 170 SHD 245

A 495 600 920 1240 1195 1700 1445 2100 1665 2200 1945 2600 2180 2820

B 390 530 420 830 569 480 569 668 796 714 898 902 1000 1360

D1 - - 765 1086 1035 969 1285 1219 1505 1419 1797 1739 1997 2783

D2 765 905 920 - 1195 1175 1445 1425 1665 1625 1945 1945 2180 2820

E 695 800 900 1100 1370 1360 1570 1760 1790 1860 1990 2300 2290 2870

H 195 445 445 770 770 770 1020 1020 1220 1220 1500 1500 1700 2300

Massa kg

Peso 60 80 80 100 120 120 130 180 250 250 220 280 250 410



AparatosAparelhagem

• Até 245 kV;
• Até 50 kA (rms) / 3150 A;
• Fácil instalação e manutenção;
• Certifi cação IEC / ANSI;
• Resistência a fenómenos sísmicos;
• Operação sob gelo;
• Opção de fornecimento com faca de terra acoplada.

Este seccionador é do tipo abertura vertical rotativa para instalação exterior. É 
constituído por três isoladores, dois deles fi xos (de suporte) e uma biela de manobra. A 
operação é realizada por meio de um comando motorizado e, opcionalmente, podem ser 
fornecidos com comando manual.

O fecho e abertura são realizados através da rotação (SVN) ou translação (SVL) das 
bielas de manobra e dos mecanismos, que transmitem aos braços um movimento de 
rotação sobre o próprio eixo no início da abertura/fi nal do fecho e um movimento de 
rotação no plano vertical durante a transição entre as posições de aberto e fechado.

Descrição

Características

Funções Típicas

ageem

Co
ns

ul
te

 o
 p

ro
du

to
 n

a 
no

ss
a 

pá
gi

na
.

Seccionadores Verticais

SVL SVN

Tensão de ensaio de impulso Tensão de ensaio à frequência industrial Intensidade admissível

IEC Tensão
nominal

Intensidade
nominal

À terra
e entre pólos

Sobre a
distância de 

seccionamento

 À terra
e entre pólos

(kVrms)

Sobre a distância
de seccionamento

(kVrms)

De curta
duração

(kA)

kAp Ensaio RIV
AT (1 MHz)

kA (rms)ANSI

Tipo (kVrms) (AMPS) (kVp) (kVp) Seco Chuva Seco Chuva

SVL-36 36 38 até 
1250 A

até 
1200 A

170 200 195 220 70 95 70 80 80 105 80 88 40 38 100 61
SVN-72.5

72.5 72.5 325 350 375 385 140 175 140 145 160 176 160 154

50 38 125 61

SVL-72.5

até 
3150 A

até 
3000 A

SVN-100 100 450 520 185 185 210 210
SVN-123 123 121 550 550 630 605 230 280 230 230 265 308 265 308

<2500 μV <500 μV
SVN-145 145 145 650 650 750 715 275 335 275 275 315 368 315 368
SVN-170 170 169 750 750 860 825 325 385 325 315 375 423 530 423
SVN-245 245 242 1050 1050 1200 1155 460 545 460 455 530 600 530 600

Dimensões mm

Modelo SVL-36 SVL-72.5 SVN-72.5 SVN-100 SVN-123 SVN-145 SVN-170 SVN-245

A 1100 1450 1940 2140 2440 2640 2790 3490

B 1315 1915 2105 2550 3005 3535 3835 5220

C 840 1160 1180 1430 1630 1910 2110 2784

D 625 950 980 1230 1430 1710 1910 2583

E 900 1250 1675 1875 2175 2375 2525 2840

F 445 770 770 1020 1220 1500 1700 2300

Massa kg

Peso 75 125 140 200 240 280 360 550



Aparelhagem

• Até 420 kV;
• Até 50 kA (rms) / 4000 A;
• Fácil instalação e manutenção;
• Certifi cação IEC/ANSI;
• Resistência a fenómenos sísmicos;
• Operação sob gelo.

Estes seccionadores são do tipo pantógrafo, de pólos separados, para instalação 
exterior. Podem ser fornecidos com comando manual ou eléctrico. A ligação e 
abertura são realizadas pela deslocação dos braços de contacto num plano vertical.

Estes aparelhos são de concepção simples e de montagem fácil.

Descrição

Características

Funções Típicas

Aparelhagem
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Seccionadores Pantógrafo

SXE

Tensão de ensaio de 
impulso

Tensão de ensaio à frequência 
industrial Intensidade admissível Tensão ensaio

Onda manobra

IEC Tensão
nominal

Intensidade
nominal

À terra
e entre 
pólos

Sobre a
distância de 

seccionamento

À terra
e entre pólos

(kVrms)

Sobre a distância
de seccionamento

(kVrms)

De curta
duração

(kA)

kAp Ensaio RIV
AT (1 MHz)

À terra
entre pólos

Sobre a distância
de 

seccionamentokA (rms)
ANSI

Tipo (kVrms) (AMPS) (kVp) (kVp) Seco Chuva Seco Chuva (kVp) (kVp)

SXD-72.5 72.5 72.5
até 3150 A até 3150 A

325 350 375 385 140 175 140 145 160 176 160 154 40

38

100

61
SXE-170 170 169 750 750 860 825 325 385 325 315 375 423 375 423

50 125 <2500 μV <500 μVSXE-245 245 242 1050 1050 1200 1155 460 545 460 455 530 600 530 600
SXE-420 420 400 até 4000 A até 4000 A 1425 1470 1425 1617 520 680 520 680 610 748 610 748 1050 900 (+345)

Dimensões mm

Modelo SXD-72.5 SXE-170 SXE-245 SXE-420

A 1230 1789 2445 3580

B 1630 2506 3353 4780

C 886 886 886 -

D 770 1700 2300 -

d 990 1900 2400 3400

Massa kg

Peso 75 140 200 240



AparatosAparelhagem

• Até 550 kV;
• Até 63 kA (rms) / 4000 A;
• Fácil instalação e manutenção;
• Certifi cação IEC/ANSI;
• Resistência a fenómenos sísmicos;
• Operação sob gelo.

Estes seccionadores são do tipo semi-pantógrafo, de pólos separados, para instalação exterior. 
Podem ser fornecidos com comando manual ou eléctrico. A ligação e abertura são realizadas 
pela deslocação de um único braço articulado. Estes aparelhos são de concepção simples e de 
montagem fácil.

A sua concepção articulada confere-lhe uma elevada resistência mecânica às solicitações 
electrodinâmicas de curto-circuito, permitindo atingir elevadas performances.

Descrição

Características

Funções Típicas
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Seccionadores Semi-Pantógrafo

SP

Tensão de ensaio de impulso Tensão de ensaio à frequência industrial Intensidade admissível Tensão ensaio
Onda manobra

IEC Tensão
nominal

Intensidade
nominal

À terra
e entre 
pólos

Sobre a
distância de 

seccionamento

À terra
e entre pólos

(kVrms)

Sobre a distância
de seccionamento

(kVrms)

De curta
duração

(kA)

kAp Ensaio RIV
AT (1 MHz)

À terra
entre pólos

Sobre a distância
de 

seccionamentokA (rms)
ANSI

Tipo (kVrms) (AMPS) (kVp) (kVp) Seco Chuva Seco Chuva (kVp) (kVp)

SP-420 420 362
até 4000 A até 3150 A

1425 1050 1425 
(+240) 1155 520 545 455 610 600 455

50 50 120 130 <2500
μV

<500
μV

1050 900 (+345)

SP-550 550 550 1550 1550 1550 
(+315) 1705 620 710 620 800 781 620 1175 900 (+450)

Dimensões mm

Modelo SP-420 SP-550

A 2547 3213

B 3310 3510

C 705 705

D 4000 5330



Com a evolução dos mercados no sentido de soluções “chave-na-mão” e com elevado grau 
de customização, a Efacec Aparelhagem alargou o portefólio de soluções de distribuição de 
energia para as Subestações Compactas. Estas soluções, incorporam a maioria dos equipamentos 
produzidos pelo Grupo Efacec. Actualmente muito utilizadas pelas energias renováveis, estas 
soluções permitem a rápida colocação em funcionamento bem como a fácil integração no 
ambiente urbano ou rural.

Estas soluções têm vindo a evoluir de acordo com o conceito smart. A Efacec Aparelhagem 
está a dotar as suas soluções de inteligência tendo em consideração a evolução das redes de 
distribuição no contexto actual de mobilidade urbana e gestão efi ciente da rede eléctrica. 

A gama de soluções da Efacec Aparelhagem para as Subestações Compactas tem as seguintes 
características:

• Aparelhagem de Média Tensão com isolamento em SF6 ou em ar;
• Unidades de protecção, controlo e medida;
• Até 4 Transformadores de distribuição de Média Tensão/Baixa Tensão de enchimento integral 

a óleo ou secos;
• Aparelhagem de Baixa Tensão: Quadros de Baixa tensão;
• Interligações directas por cabos de Média Tensão e Baixa Tensão;
• Circuitos de terra;
• Circuito de iluminação e serviços auxiliares;
• Possibilidade de integração de sistemas de ventilação;
• Edifício pré-fabricado em betão ou metálicos com facilidade de instalação no local;
• Facilidade de integração completa em fábrica.

Subestações Compactas

Subestações Compactas



Subestações Compactas
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• Respeita todas as normas e regulamentos aplicáveis, 
garantindo a total segurança de exploração;

• Fabricado em betão armado de elevada resistência e total 
impermeabilidade;

• Permite utilizar qualquer tipo de revestimento e cobertura 
exterior;

• Portas e grelhas de ventilação em aço galvanizado e pintado;
• Resistente aos ambientes mais adversos e ensaiada para 

ambientes sísmicos;
• Simples de integrar em ambientes rurais e urbanos;
• Enorme fl exibilidade na utilização do espaço interior;
• Adaptado aos diversos tipos de equipamento (públicos e privados);
• Facilidade de transporte e montagem;
• Baixo custo de construção civil;
• Prazos de entrega reduzidos;
• Solução “chave-na-mão”;
• Conversores de energia (Inversores) para renováveis.

O PUCBET é um posto para transformação/seccionamento de energia concebido para 
instalação no exterior. Para atender às necessidades específi cas de cada projecto e de cada 
cliente, estão disponíveis diversas confi gurações do PUCBET, recorrendo aos diversos modelos 
de edifícios em betão existentes.

Os diversos edifícios de betão disponíveis permitem levar a cabo diversas combinações de 
equipamento. Podem ser utilizados transformadores de potência, do tipo seco ou imerso, 
e/ou conversores. Permitem a instalação de equipamento de média tensão, seja equipamento 
de isolamento no ar, seja equipamento de isolamento integral em SF6.

O PUCBET é um edifício pré-fabricado, de dimensões apropriadas que permitem efectuar 
qualquer esquema eléctrico de média tensão, adaptando-se perfeitamente às diferentes 
utilizações e necessidades do cliente, tanto na distribuição pública como privada. A resistência 
e grande fi abilidade deste equipamento é garantida pela qualidade do betão armado, que 
permite uma resistência superior a 300 kg/cm² e uma total impermeabilidade. Salienta-se 
a importância da resistência mecânica muito elevada do invólucro em betão uma vez que a 
instalação destes equipamentos é feita, na maior parte das vezes, em locais acessíveis ao 
público e sem vedação de protecção.

Descrição

Características

Funções Típicas

Centros Pré-fabricados de Betão

Características eléctricas

Média Tensão Até 36 kV

Baixa Tensão Até 1000 V

NORMAFIX Consultar catálogo NORMAFIX

FLUOFIX Consultar catálogo FLUOFIX

Transformador Tensão nominal até 36 kV Potência até 1600 kVA*1

Tipos de Confi guração

Modelo PUCBET I PUCBET II PUCBET III PUCBET IV

Transformadores até 4 até 4 até 4 até 4

Separação Dist./ cliente Não Sim Não Sim

Características mecânicas

Cores Standard *2 Paredes/serralharias: RAL 1015 ou RAL 1019

Dimensões mm

Modelo PBT 3500 PBT-4500 PBT-5500 PBT-6500 PBT-7500 PBT-8500

Profundidade 2520 2520 2520 2520 2520 2520

Largura 3500 4500 5500 6500 7500 8500

Altura 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Massa Total

Peso T (sem transformador) 14 18 20 23 27 30
*1 Mais opções sob consulta;
*2 Outras sob pedido;
• Edifícios com outras larguras sob consulta;
• As soluções apresentadas estão sujeitas a possíveis alterações.



• Certifi cado pelo KEMA;
• Completamente ensaiado em fábrica;
• Totalmente fabricado em aço inox (opcional em zincor);
• Resistente aos ambientes mais agressivos - ausência de 

corrosão;
• Sistema especial de ventilação anti-condensação;
• Simples de integrar em ambientes rurais e urbanos;
• Enorme fl exibilidade na utilização do espaço interior;
• Adaptado aos diversos tipos de equipamento (públicos 

e privados);
• Facilidade de transporte (contentores de 20 ou 40 pés) 

e montagem;
• Área de implantação reduzida;
• Manutenção reduzida;
• Protecção anti-vandalismo;
• Baixo custo de construção civil;
• Prazos de entrega reduzidos;
• Solução “chave-na-mão”.

PUCMET é um posto de seccionamento/transformação compacto de exploração exterior.

As suas reduzidas dimensões permitem optimizar os custos de transporte bem como o 
espaço de implantação necessário.

Trata-se de um edifício em construção soldada, onde se encontram perfeitamente 
segregados os diversos compartimentos: 

• Compartimento destinado ao quadro de média tensão, preparado para equipamentos 
NORMAFIX e FLUOFIX da Efacec Aparelhagem;

• Compartimento destinado a transformadores de distribuição;
• Compartimento destinado ao quadro geral de baixa tensão.

Descrição

Características

Funções Típicas

Subestações Compactas

PUC 3F 630 PUC 4F 1000 PUC 5F 1000 (36) PUC 5RC 630

as
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Quadro BT
do posto

Quadro BT
do posto

Quadro BT
do posto

Quadro BT
do posto

Centros Pré-fabricados Metálicos

Características eléctricas

Média Tensão Até 36 kV

Baixa Tensão Até 1000 V

NORMAFIX Consultar catálogo NORMAFIX

FLUOFIX Consultar catálogo FLUOFIX

Transformador Tensão nominal até 36 kV Potência até 1000 kVA

Circuito de Terra Circuito de terra de protecção - fi ta de cobre 20x1 de secção 20 mm²
Circuito de terra de serviço - cabo de cobre isolado de secção 35 mm²

Características mecânicas

Grau de protecção
(IEC 60529 e EN 50102) Todos os compartimentos (MT, BT e Transf.) possuem IP 35D

Cores Standard *1 RAL 7032

Dimensões mm

Modelo PUC 3F 
630

PUC 4F
1000

PUC 5RC
630

PUC 3F
1000 (36)

PUC 4F
1000 (36)

PUC 5F
1000 (36)

Profundidade 1600 2250 2300 2250 2250 2250

Largura 3350 3350 3000 3350 4700 5300

Altura 1930 2040 1930 2335 2335 2335

Massa Total

Peso kg (sem transformador) 1240 1710 1555 2015 2880 3305
*1 Outras sob pedido;
• Edifícios com outras dimensões sob consulta;
• Soluções de maior potência sob consulta;
• As soluções apresentadas estão sujeitas a possíveis alterações.



Subestações Compactas 

• Subestação compacta, standard até 1000 kVA e tensões 
até 24 kV;

• Aço, aço inox 3CR12 ou outro material de acordo com a 
especifi cação do cliente;

• Área de instalação reduzida;
• Facilidade de transporte e instalação;
• Tempo de entrega reduzido;
• Manutenção reduzida;
• Solução “chave-na-mão”;
• Flexibilidade de distribuição de espaço;
• Opção para instalação de meios de evacuação de arco 

interno (chaminé).

• Informação adicional
 - Compartimento média tensão com unidade isolada a 
SF6, gama FLUOFIX;

 - Quadro de Baixa Tensão de acordo com especifi cações 
do cliente.

Descrição

Características

s 

Soluções de instalação em zonas exteriores em redes de distribuição secundária de energia 
eléctrica. Esta solução é a mais recente resposta do desenvolvimento tecnológico da Efacec 
Aparelhagem com o objectivo de responder às necessidades do mercado global.

Soluções desenhadas de acordo com as exigências e especifi cações locais especifi camente no 
que concerne à segurança pública e do operador. Estas soluções incorporam equipamentos 
de média tensão, de baixa tensão, transformador de distribuição e uma estrutura em aço 
resistente às mais variadas condições. Podem ser colocadas diversas opções como seja os 
sistemas de evacuação de gases ou até sistemas de protecção anti-roubo.
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Centros Pré-fabricados Compactos

Constituição

Certifi cado pela SABS
(South African Bureau of Standards)

- Classifi cação IAC-AB
- Arco interno: 20 kA 0,5s

Vista superior

Características eléctricas

Média Tensão Até 24 kV

Baixa Tensão Até 1000 V

FLUOFIX Consultar catálogo FLUOFIX

Transformador Potência até 1000 kVA

Compartimentos Média Tensão | Baixa Tensão | Transformador

Dimensões mm

Modelo MSA MSA-c MSB MSB-c

Profundidade 2800 2800 3000 3000

Largura 1124 1124 1650 1650

Altura 1425 1925 1465 1925

Nota: Outras potências sob consulta.



Central Geradora Compacta Móvel Subestações Compactas 

Descrição

Características

Constituição
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Legenda

1. Transformador | 2. Quadro de Media Tensão | 3. Porta de Acesso | 4. Gerador | 5. Cabos de Média Tensão 

Vista superior 24 kV - 630 A

1

2

3 4

5

1

2 3

4

Vista lateral

• Sistema integrado de alimentação de emergência em 
Média Tensão:
 - Tensão nominal até 36 kV
 - Potência disponível até 1600 kVA
 - Transformador elevador, simples ou de dupla tensão

• Fabricado de acordo com as normas e regulamentos 
aplicáveis

• Facilidade de transporte por via rodoviária, ferroviária 
ou marítima

• Rápida colocação em serviço
• Completa segurança de exploração
• Equipamento para medida em Média Tensão (opcional)
• Possibilidade de personalizar uma imagem exterior de 

acordo com as especifi cações do Cliente
• Solução “Chave-na-mão”

A Efacec Aparelhagem desenvolveu a solução POWERPUC, de grande mobilidade, para situações 
de emergência no fornecimento de energia eléctrica, reparação ou manutenção programada, 
satisfazendo assim uma necessidade concreta.

Os casos tipo de aplicação deste equipamento, para além de situações de emergência, são: em 
locais com défi ce de geração de energia eléctrica - locais remotos, com pouca infra-estrutura 
e muito pouca população, locais com cortes no fornecimento de energia eléctrica - locais 
públicos, grande actividade económica, hospitais, fábricas, etc.

Trata-se de uma Central Geradora Móvel, que integra os equipamentos de geração, transformador, 
equipamentos de média e baixa tensão instalados num “housing” especifi camente preparado 
para o efeito. Este “housing”- está montado sobre um “trailer” de camião de geometria comum, 
dotando o POWERPUC de grande mobilidade e de uma grande facilidade de movimentação.

Características eléctricas

Média Tensão Até 36 kV

Corrente Nominal Até 630 A

Gerador Até 1600 kVA

NORMAFIX Consultar catálogo NORMAFIX

Dimensões m (Plataforma móvel)

Profundidade Até 12

Largura  Até 2,5

Altura Até 4



Soluções e Service

Descrição

Comissionamento

Manutenção Serviço após-venda

Remodelação/ Reabilitação

A Efacec Aparelhagem tem uma experiência de mais de 60 anos no desenvolvimento, produção, 
instalação, reabilitação e manutenção de instalações de Média Tensão e Alta Tensão.

A sua capacidade, aliada aos meios técnicos disponíveis suportados pelas suas equipas 
altamente qualifi cadas e especializadas neste tipo de instalações, proporcionam aos seus 
Clientes uma alta fi abilidade e disponibilidade dos seus sistemas e por consequência um 
benefício económico, conferindo assim uma maior competitividade ao seu negócio.

O objectivo destas áreas de intervenção é maximizar a fi abilidade, a disponibilidade, a durabilidade, a efi ciência e produtividade de equipamentos e 
sistemas, garantir a protecção e segurança das pessoas e bens e reduzir os custos directos e indirectos de manutenção e exploração. A Efacec possui 
a competência e a experiência necessárias, executando um serviço de qualidade que acrescenta valor aos seus Clientes, proporcionando uma maior 
competitividade ao seu negócio.

- Montagem de Disjuntores, Seccionadores e Blocos Extraíveis de AT;

- Afi nação, ensaios e colocação em serviço dos mesmos;

- Montagem de equipamentos de Média Tensão;

- Parametrização das protecções;

- Ensaios e assistência na colocação em serviço.

Detemos know-how sobre múltiplos equipamentos e sistemas, seja 
de nosso fabrico ou outros, abrangendo um elevado número de áreas 
técnicas, e estamos habilitados a prestar um serviço completo, 
incluindo contratos de manutenção globais ou parciais de equipamentos 
de Média e Alta Tensão, nos centros de produção de energia, transporte 
e distribuição e na indústria em geral.

O know-how e a experiência adquiridos ao longo de anos de actividade 
em campo, permitem-nos ser os líderes no Mercado Interno e 
uma referência no Mercado Internacional, fornecendo um serviço 
qualifi cado aos nossos clientes. Desenvolvemos sistemas de Gestão de 
Energia e Efi ciência Energética, tendo como foco optimizar a utilização 
de energia por parte dos nossos clientes, melhorando a qualidade e 
reduzindo custos.

Alta tensão
• Recondicionamento de disjuntores e seccionadores AT;
• Adaptação/remodelação de instalações de Alta Tensão, com substituição de:
• Partes condutoras de seccionadores;
• Comandos seccionadores antigos por comandos eléctricos da última geração;
• Seccionadores de terras; 
• Re-electrifi cação de comandos de disjuntores;
• Partes móveis dos blocos extraíveis com disjuntores e transformadores da última geração.

Média tensão
• Substituição de disjuntores em fi m de vida por disjuntores de tecnologia actual (corte no ar, 

disjuntor DIVAC) adaptando-os a quadros de fabrico Efacec e outros;
• Desenvolvimento de celas de adaptação entre diferentes quadros;
• Remodelação dos sistemas de comando e protecção;
• Implementação de sistemas de segurança por fechadura e/ou aloquete;
• Instalação de sistemas de detecção de arco interno.



Delegações Comerciais

África do Sul

Argélia

Angola

Arábia Saudita

Argentina

Brasil

Chile

Espanha

França

Hungria

Índia

Líbano

Marrocos

Moçambique

Portugal

República Checa

Roménia

Colômbia

Cazaquistão

Unidades Fabris

Principais Referências

A nossa experiência, fl exibilidade e capacidade inovadora permite-nos apresentar aos nossos clientes, soluções adaptadas às suas necessidades.

A organização e inovação tecnológica permitiu à Efacec criar um portefólio de produtos capazes de satisfazer as maiores exigências dos nossos clientes 
e isto é confi rmado pelo grande número de empresas que integram a nossa lista de referências. Algumas delas:

• ADP Paris Airport (França)

• ALUAR (Argentina)

• ANDE (Paraguai)

• Berguen Metro (Noruega)

• CAMEG (Argélia)

• CEM (China - Macau)

• CEZ Group (República Checa)

• CHILECTRA (Chile)

• CIMPOR (Portugal)

• CITY POWER (África do Sul)

• CLH (Espanha)

• CORPOELEC (Venezuela)

• Dublin Metro (Irlanda)

• EDEESTE (República Dominicana)

• Elecnor Group (Espanha)

• EDEL (Angola)

• EDENOR ( Argentina)

• EDESUR (Argentina)

• EDF (França)

• EDL (Líbano)

• EDP Bandeirantes (Brasil)

• EDP Distribuição (Portugal)

• ENA Energy Networks Association (Reino Unido)

• ENDESA (Espanha)

• ENE (Angola)

• ENEL (Itália)

• E-ON (Alemanha; Reino Unido; Europa Central)

• ENERGOINVEST (Bósnia e Herzegovina)

• ENERGY TRANSFO (Marrocos)

• FORCLUM (França)

• GALP (Portugal)

• COBRA Group (Espanha)

• HC Energia (Espanha)

• IBERDROLA (Espanha)

• ISOLUX (Espanha)

• KAHRAKIB (Argélia)

• KAHRIF (Argélia)

• Metro de Lisboa e Porto (Portugal)

• LYDEC (Marrocos)

• MATELEC (Líbano)

• ONE (Marrocos)

• PORTUCEL (Portugal)

• PPC (Grécia)

• REE (Espanha)

• RELIANCE (Índia)

• REN (Portugal)

• São Paulo Metro (Brasil)

• SEC (Arábia Saudita)

• SONALGOL (Angola)

• SONELGAZ (Argélia)

• SOPORCEL (Portugal)

• STEG (Tunisia)

• Sporting Clube Portugal (Portugal)

• SunEdison (Espanha)

• TEC Internacional (França)

• TSE (Bélgica)

• TYREE (Austrália)

• UNION FENOSA (Espanha)

• UTE (Uruguai)



www.efacec.com

Sede

Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S.A.

Unidade de Aparelhagem de Alta e Média Tensão

Apartado 1018

4466-952 S. Mamede de Infesta

Portugal

Tel: (351) 229 562 300

Fax: (351) 229 562 961

Email: efacecamt@efacec.com
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