
Com uma grande experiência, de mais de 
20 anos, na utilização da tecnologia de 
vácuo, a Efacec aplicou o seu conhecimento 
no desenvolvimento dos disjuntores REVAC 
trifásicos, em que o ambiente de corte e 
fecho é o vácuo. Esta tecnologia adapta-se 
particularmente bem às funções deste tipo 
de equipamento de religação, permitindo um 
número de manobras acrescido, tornando-o 
um equipamento robusto e de grande utilidade 
na gestão das redes de distribuição de energia 
eléctrica.

Como a tecnologia utilizada é o vácuo, 
sem utilização de SF6, torna-se assim um 
equipamento amigo do ambiente por um lado e 
por outro, um equipamento que acrescenta um 
valor à gestão das redes inteligentes de energia.

O REVAC foi concebido para integrar um 
sistema de distribuição de energia automático. 
Ao integrar este equipamento obtém-se uma 
melhoria na fiabilidade da rede de distribuição. 
As falhas podem ser detectadas e isoladas pelo 
aparelho e, a partir do centro de comando ou 
com base em inteligência distribuída, realizar a 
reconfiguração da rede. Este tipo de tecnologia 
permite assim aumentar a qualidade de 
serviço e reduzir custo em deslocações e outros 
associados.

São equipados com actuadores magnéticos, 
transformadores de intensidade, sensores de 
tensão resistivos, controlador, dispositivo de 
protecção, de comunicações e de telecontrolo.

É constituído por três pólos, cada um com o respectivo interruptor a vácuo contido 
num Invólucro de resina epóxi. Cada pólo possui o seu próprio actuador interligado 
mecanicamente por um veio que garante a sincronização entre eles. Uma alavanca no 
exterior do equipamento permite o disparo manual para a posição de aberto. 

O sinoptico de estado do equipamento está localizada na tampa do REVAC e é visível 
pelo operador a partir do solo.

A tensão é medida nos seis terminais do equipamento através de sensores resistivos e a 
corrente é medida em cada fase por transformadores toroidais.

Os disjuntores REVAC, desenvolvidos para operarem no exterior (montados em postes) 
foram concebidos por forma a serem insensíveis às condições atmosféricas, de fácil 
montagem e de operação simples.

Sobre o REVAC

Características Construtivas

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 24/48 Vcc / 110 Vac / 220 Vac

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

Dados Técnicos 

Funções de Proteção

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



O REVAC é equipado com o controlador RCU 220E que visa a protecção e o controlo de 
activos de distribuição com funcionalidades tradicionais de RTU. Para além da função 
de religação, a RCU 220 funciona também como isolador da linha/saída, dotada de 
algoritmos de reposição para configurações em malha/anel. A função de controlo de 
reconfiguração 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.

A RCU 220 providencia também programação IEC 61131-3 e capacidade de comunicação 
IEC 61850, permitindo a integração em esquemas de selectividade peer-to-peer 
distribuídos, sistemas centralizados de controlo e monitorização da rede, esquemas 
adaptáveis para fluxos de potência variáveis e abordagens inovadoras plug-and-play. 
Apesar das funções avançadas e flexibilidade acrescentarem valor, a RCU 220 é um 
controlador de custo-benefício atractivo, cuidadosamente desenhado para integração com 
religadores/interruptores de diferentes fornecedores, de fácil instalação, configuração e 
gestão.
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A RCU 220 foi projectada para religadores com disparo trifásico ou monofásico, 
adaptando-se a diferentes arquitecturas do feeder de distribuição. Inclui controlo de 
disjuntor com múltiplos ciclos de religação, verificação de presença de tensão e verificação 
opcional de sincronismo como parte do conjunto de funções disponíveis, além da função 
nterruptor/sectionalizer.

A RCU 220 suporta vários escalões independentes das principais funções de protecção 
e detecção de defeitos, tais como curvas standard ANSI/IEC, curvas tradicionais 
de religadores, curvas de tempo inverso editáveis. Estão disponíveis 8 cenários de 
parametrização independentes.

Controlo de Religador e de Sectionalizer/Interruptor

Funções de Protecção e de Detecção de Defeitos

A RCU 220 pode ser facilmente integrada em configurações radiais ou em anel, inclui uma 
função de isolamento de secções defeituosas e reconfiguração da rede que implementa um 
algoritmo de self-healing distribuído (que pode ser aprimorada com mensagens GOOSE 
peer-to-peer). As unidades RCU 220 têm a capacidade de adaptar automaticamente os 
algoritmos de controlo para a nova topologia através de parâmetros flexíveis.

Automação da Linha/Saída

A RCU 220 inclui um registo de eventos genérico e um registador de oscilografias, 
armazenadas em formato COMTRADE. A unidade dispõe de 6 entradas de tensão e 4 
entradas de corrente para a monitorização contínua a montante e a jusante do religador. 
Contagem de energia e medidas trifásicas são algumas das funções de monitorização 
integradas. A RCU 220 inclui ainda a função de localização de defeitos e de relatórios de 
incidentes pormenorizados.

Registo, Medidas e Monitorização
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A RCU 220 oferece um vasto leque de funções avançadas e adaptáveis de protecção e controlo.
Funções de Protecção e Controlo
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Funções de Protecção Funções de Controlo

 • Máximo de Corrente de Fase / de 
Terra (Direccional)

 • Máximo de Corrente de Sequência 
Inversa Direccional

 • Arranque de Carga Fria
 • Bloqueio de Segunda Harmónica
 • Curvas de Tempo Inverso Editáveis
 • Bloqueio de Selectividade Lógica
 • Modo de Trabalhos em Tensão
 • Bloqueio por Máximo de Corrente
 • Fecho-Sobre-Defeito
 • Sobrecargas
 • Mínimo de Corrente
 • Máximo de Corrente de Terra 
Direccional para Sistemas Não-
Aterrados

 • Direccional de Potência
 • Mínimo de Tensão de Fase
 • Máximo de Tensão de Fase / 
Residual

 • Máximo de Tensão de Sequência 
Inversa

 • Mínimo / Máximo de Frequência

 • Seccionamento Automático
 • Lógica de Disparo Trifásica/ Monofásica
 • Religação Automática Trifásica/ 
Monofásica

 • Controlo da Reconfiguração Automática 
de Rede

 • Verificação de Presença de Tensão
 • Verificação de Sincronismo e de 
Presença de Tensão

 • Verificação de Condutor Partido
 • Detecção de Polo Aberto
 • Supervisão do Circuito de Disparo
 • Supervisão de TT / de TI
 • Boqueio de Fecho de Disjuntor
 • Controlo de Disjuntor
 • Supervisão de Disjuntor Trifásico/ 
Monofásico

 • Monitorização do Desgaste dos 
Contactos do Disjuntor

 • Supervisão do sistema de alimentação
 • Automação Programável (IEC 61131-3)

A RCU 220 suporta várias opções de comunicação (Ethernet 10/100BASE-TX, RS232/
RS485,modem GPRS, protocolos IEC 60870-5-101/104, DNP 3.0, IEC 61850 com mensagens 
GOOSE, Modbus), permitindo diferentes esquemas de aplicação. De forma a garantir os 
requisitos de ciber-segurança, são aplicados vários procedimentos, tais como protecção de 
softwaree firmware, autenticação e comunicação encriptada entre IED e acesso externo 
para protocolos seleccionados.

Interfaces e Protocolos de Comunicação

Esta unidade foi projectada de acordo com as normas Europeias e Norte-Americanas e 
testada em laboratórios independentes. Este produto é também certificado com marca 
CE de acordo com as Directivas Europeias aplicáveis. O armário RCU 220E, com nível de 
protecção IP55, inclui todos os componentes necessários para a aplicação do religador, 
incluindo baterias, onduladores, gestão e monitorização do sistema de alimentação, 
interfaces de comunicação e cabos de E/S. Todo o sistema foi projectado de acordo com a 
norma EN 61439-1: 2009.

Hardware


