
ECOSMART GIS
Conjunto de Manobra Isolado a Gás de 
Média Tensão para Distribuição Secundária



Unidades modulares estão disponíveis com diferentes combinações de funcionalidades, a fim de atender as 
configurações elétricas de subestações e circuitos de distribuição mais comuns. A série traz ao mercado um 
conjunto de manobra versátil, pronto para atender a diversos requisitos de instalação e segmentos de mercado.
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Uma Empresa Sintonizada com suas Necessidades

A continuidade do serviço, o desempenho de longa duração e a segurança pessoal são fundamentais. 
A série ECOSMART GIS foi totalmente desenvolvida e testada de acordo com as normas 62271-200 da IEC.

O sistema de gerenciamento de saúde e segurança ocupacional está em conformidade com os padrões da 
OHSAS 8001 e é certificado por terceiros. O laboratório de teste interno está em conformidade com a UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025 com testes certificados por um organismo de certificação independente.

Sustentabilidade e Proteção Ambiental

Flexibilidade

O desenvolvimento da série ECOSMART GIS foi baseado em sustentabilidade ambiental. Os materiais 
utilizados para sua produção permitem um baixo impacto ambiental durante o ciclo de vida do produto. 

O local de produção do ECOSMART GIS e o sistema de gerenciamento ambiental assumido pela G&W 
Electric estão em conformidade com as normas de qualidade da ISO 14001.

Após um século de engenharia em soluções de distribuição e transmissão elétricas excepcionalmente 
duradouras, a G&W Electric pode afirmar que conhece energia. E, acima de tudo, entendemos a importância de 
ouvir. Dedicando tempo para entender sua aplicação, fazendo as perguntas certas, conseguimos desenvolver 
soluções personalizadas às suas necessidades. A resposta pode ser nossos interruptores testados, que mantêm 
a energia funcionando perfeitamente em aplicações de sistemas críticos ou um sistema de automação avançado 
para redes da próxima geração. Qualquer que seja o seu desafio, você experimentará o resultado de décadas de 
alto desempenho — e suas necessidades sempre serão ouvidas.
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Descrição Geral

A série ECOSMART GIS é composta por RMUs isoladas a gás, desenvolvidas 
e fabricadas de acordo com as seguintes normas:

 IEC 62271 - 200 Conjunto de manobra e controle de alta-tensão - Parte 
200: Conjunto de manobra e controle de alta-tensão em invólucro 
metálico para tensões acima de 1 kV e até 52 kV

 IEC 62271 - 100 Conjunto de manobra e controle de alta-tensão - Parte 
100: Disjuntores de corrente alternada

 IEC 62271 - 102 Conjunto de manobra e controle de alta-tensão - Parte 
102: Seccionadores e chaves de aterramento de corrente alternada

 IEC 62271 - 103 Conjunto de manobra e controle de alta-tensão - Parte 
103: Seccionadores para tensões nominais acima de 1kV até 52kV

 IEC 62271 - 105 Conjunto de manobra e controle de alta-tensão - Parte 
105: Combinações de seccionador-fusível de corrente alternada para 
tensões nominais acima de 1kV até 52kV

• IEC 60255 - Relés de medição e equipamento de proteção - Parte 1: 
Requisitos comuns

 IEC 60529 - Níveis de proteção de invólucros (Código IP) 

O ECOSMART GIS representa uma gama de conjuntos de manobra 
isolados a gás para distribuição de energia de média tensão de 12 a 24kV. 
Está disponível nas versões compacta e modular, ambas projetadas para 
acomodar diversas aplicações, incluindo:

 Subestações de transformador
 Hospitais
 Centros residenciais
 Edifícios
 Minas
 Proteção de Data center
 Indústrias
 Usinas de energia renovávels

A característica compacta das RMUs e as dimensões pequenas da 
linha modular permitem que a série ECOSMART GIS seja instalada 
instalada facilmente em subestações pré-fabricadas, subestações 
tipo quiosques e torres eólicas.

A tecnologia de gás permite ao produto uma vida útil prolongada com 
manutenção reduzida, mesmo em condições climáticas e altitude 
severas de até 1000 metros.

O mecanismo de operação é opcional para instalação de uma caixa de 
baixa tensão que contém os circuitos de baixa tensão, bem como os 
dispositivos de proteção e medição.

O fundo do painel é fechado por chapas metálicas equipadas com 
luvas de fixação para permitir a entrada de cabos de média tensão. 
Existem furos nos cantos da estrutura para fixar o painel no chão. Dutos 
metálicos dedicados estão localizados na lateral do compartimento 
dos cabos para conduzir os cabos do circuito auxiliar. 

Todo o equipamento é instalado dentro do painel (seccionadores, 
disjuntores e fusíveis são removíveis para permitir manutenção).

ECOSMART GIS - Unidade individual 
com gabinete de baixa tensão

ECOSMART GIS - Unidades múltiplas
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Tipos

ECOSMART GIS
Conjunto de Manobra Isolado a Gás de Média Tensão para Distribuição Secundária 3

ECOSMART GIS DESCRIÇÃO

TIPOLOGIAS COMPACTO

3S Conjunto de manobra compacto com 3 seccionadores

4S Conjunto de manobra compacto com 4 seccionadores 

BS Conjunto de manobra compacto com 1 barramento blindado e 1 seccionador

BFS Conjunto de manobra compacto com 1 barramento blindado e 1 seccionador tipo fusível

SFS Conjunto de manobra compacto com 1 seccionador e 1 seccionador tipo fusível

2SFS Conjunto de manobra compacto com 2 seccionadores e 1 seccionador tipo fusível

3SFS Conjunto de manobra compacto com 3 seccionadores e 1 seccionador tipo fusível

4SFS Conjunto de manobra compacto com 4 seccionadores e 1 seccionador tipo fusível

2S2FS Conjunto de manobra compacto com 2 seccionadores e 2 seccionadores tipo fusível

2S3FS Conjunto de manobra compacto com 2 seccionadores e 3 seccionadores tipo fusível

3S2FS Conjunto de manobra compacto com 3 seccionadores e 2 seccionadores tipo fusível

BCBS Conjunto de manobra compacto com 1 barramento blindado e 1 disjuntor a vácuo

SCBS Conjunto de manobra compacto com 1 seccionador e 1 disjuntor a vácuo

2SCBS Conjunto de manobra compacto com 2 seccionadores e 1 disjuntor a vácuo

3SCBS Conjunto de manobra compacto com 3 seccionadores e 1 disjuntor a vácuo

2S2CBS Conjunto de manobra compacto com 2 seccionadores e 2 disjuntores a vácuo

UNIDADES MODULARES 12-24kV

B Conjunto de manobra extensível modular com barramento blindado

S Conjunto de manobra extensível modular com seccionadora

FS Conjunto de manobra extensível modular com seccionadora tipo fusível

CBS Conjunto de manobra extensível modular com disjuntor a vácuo

BCS Acoplador de conjunto de manobra modular de barramento extensível com 
seccionadores e barramento blindado

BCCBS Acoplador de conjunto de manobra modular de barramento extensível com disjuntor 
e barramento blindado

UNIDADES DE MEDIÇÃO 12-24KV

MDDAV Cabos de entrada e saída inferiores na unidade de medição

MDDV Cabos de entrada e saída inferiores da unidade de medição apenas para VTs

MLRAV Unidade de medição de entrada/saída pelas laterais

MLINK-V Unidade de medição configurada para VT com pontos de conexão isolados

MLINK-AV Unidade de medição configurada para CT & VT com pontos de conexão isolados

MLINK-AVB Unidade de medição configurada para CT & VT com barramento blindado e pontos 
de conexão isolados



Componentes do ECOSMART GIS
Série compacta, configuração 2SCBS

1. Parafuso olhal
2. Tanque em aço inoxidável
3. Mecanismos operacionais
4. Disjuntor a vácuo
5. Indicadores de presença de tensão 
6. Manômetro
7. Estrutura de suporte
8. Compartimento de cabos
9. Painel do compartimento de cabos
10. Gabinete de baixa tensão
11. Porta-fusíveis
12. Fechaduras com chaves opcionais
13. Buchas para cabos
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ECOSMART GIS 

Características e Benefícios

Com mais de 100 anos na fabricação de conjuntos de manobra, a linha de conjuntos de manobra para 
distribuição secundária ECOSMART GIS oferece uma gama abrangente de funções. A unidade é isolada a gás 
fornecendo um produto de baixa manutenção, compacto, seguro e fácil de instalar para atender às aplicações 
mais difíceis.

Segurança/Confiabilidade:

 Isolamento total dos componentes ativos garantidos pelo tanque em aço inoxidável soldado-MIG, 
preenchido com gás (sistema de pressão selado conforme definido pela IEC 62271-200)

 Aterramento completo de todo o conjunto de manobra
 Sistema completo de que permite sequências operacionais seguras
 Função anti-reflexo da alavanca de operação
 Indicador de posição positiva do seccionador
 Seccionador de aterramento com capacidade de estabelecimento
 Válvulas de alívio de pressão localizadas sob o conjunto de manobra para escape de sobrepressão 

em caso de arco interno
 Proteção interna contra falha de arco, tanto para o tanque de gás quanto para o compartimento dos 

cabos (classificação IAC: AFLR de até 20 kA x 1 segundo conforme IEC 62271-200)
 Longa vida útil
 Monitoramento da pressão por meio do manômetro incluído e, mediante solicitação, um pressostato 

com contatos auxiliares

Versatilidade:

 Disponível em versões compactas e modulares
 Funções de proteção de fusíveis e disjuntores a vácuo
 Ampla variedade de acessórios disponíveis 
 Instalação simples
 Livre de manutenção
 Dimensões reduzidas

Operações simples:

 As operações são realizadas pelo lado frontal do conjunto de manobra
 Diagrama visual indicando as posições do seccionador, do interruptor de terra e do disjuntor a vácuo
 Sequências de operação claras aplicadas aos diagramas visuais
 Conexão e acessibilidade frontal para os cabos
 Conjunto completo de intertravamentos

Instalação e manuseio simples: 

 As dimensões reduzidas da gama de produtos trás vantagens durante a instalação do painel, permitindo:
   Salas de instalação com dimensões reduzidas (quiosques, subestações móveis, etc.)
   Custo menor de obras civis
   Transporte e manuseio simples

Proteção ambiental:

 Otimização de produção de energia devido aos materiais dos componentes do interruptor-seccionador 
e do cubículo

 Uso reduzido de componentes de resina epóxi
 Quantidade de reduzida de gás 
 Uso de material reciclável com fácil recuperação e reutilização ao final da vida útil do produto
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Classe de Proteção

As classes de proteção do ECOSMART GIS estão em conformidade com a norma IEC 60529. Como um conjunto 
de manobra para instalação interna, oferece os seguintes níveis de proteção:

Classe de Proteção do Conjunto de Manobra de acordo com a IEC 60529

Circuitos Principais (Invólucro de Gás) IP 67

Porta-fusíveis IP 3X

Mecanismos Operacional IP 3X

Compartimentos de Cabos * IP 3X

Condições Ambientais e Operacionais

O conjunto de manobra ECOSMART GIS pode operar em condições ambientais, conforme descrito na norma 
IEC 62271-1. Condições de operação e instalação diferentes das especificadas abaixo não são permitidas 
e devem ser discutidas com a G&W Electric.

Condições de Operação do Conjunto de Manobra de acordo com a IEC 60271- 1

Pressão de enchimento nominal a 20 ° C kPa (abs) 140

Pressão funcional mínima 20 ° C kPa (abs) 130

Temperatura de serviço °C -5/+40

Temperatura (para meia) °C -40/+70

Temperatura média em 24h °C 35

Altitude máxima (acima do nível do mar) m ≤1000

ECOSMART GIS - 
Visão interna
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Características Técnicas
ECOSMART GIS

Tensão nominal Ur (kV) 12 24
Tensão que suporta a frequência elétrica

- Em direção ao terra - entre fases
- Ao longo da distância isolante

Ud (kV)
28 50

32 60

Tensão nominal suportável por impulso de raio
- Em direção ao terra - entre fases 

- Ao longo da distância isolante
Up (kV)

75 125

85 145

Frequência nominal fr (Hz) 50 50
Corrente nominal Ir (A) 630 630

Curto tempo nominal de resistência à corrente Ik (kA)
16 (tk=1s) 16 (tk=1s)
20 (tk=1s) 20 (tk=1s)
20 (tk=3s) 20 (tk=3s)

Corrente suportável de arco interno (IAC AFLR)
(kA)

20 x 1s 20 x 1s
Corrente suportável de arco interno (dentro do porta-fusível) 16 16
Continuidade do serviço LSC2A as per IEC 62271-200

INTERRUPTOR DO DESCONECTOR
Corrente nominal Ir (A) 630 630

Principalmente corrente de carga ativa
TDload2 (A) 630 630
TDload1 (A) 31.5 31.5

Corrente do circuito de distribuição de malha fechada TDloop (A) 630 630

Corrente de carga do cabo
TDcc2 (A) 16 16
TDcc1 (A) 4 4

Operação de fechamento/abertura na corrente nominal N. 100 100
Corrente de carregamento de linha TDlc (A) 1.5 1.5
Corrente de falha de terra TDef1 48 48
Corrente de carga de cabo e linha sob falhas de terra TDef2 28 28

Curto tempo nominal de resistência à corrente Ik (kA)
16 (tk=1s) 16 (tk=1s)
20 (tk=1s) 20 (tk=1s)

20 (tk=3s)(1)(2) 20 (tk=3s)(1)(2)

Corrente de formação de curto-circuito TDma (kA)
40 40
50 50

Número de operações de fabricação n.
5 5
5 5

5 (12kV - 62.5kA) 5 (12kV - 62.5kA)
Classe de resistência elétrica E3
Classe de resistência mecânica M1 (1000)
DESCONECTOR DE INTERRUPTOR DE FUSÍVEL
Corrente nominal Ir (A) 250 250

Corrente de formação de curto-circuito TDma (kA)
40 40
50 50

Número de operações de fabricação n.
5 5
5 5

CHAVE DE TERRA

Corrente de formação de curto-circuito TDma (kA)
40 40
50 50

Número de operações de fabricação n.
5 5
5 5

LIGUE A TERRA PARA BAIXO DOS FUSÍVEIS
Corrente suportável de curto tempo nominal para tk = 1s Ik (kA) 2.1 2.1
Short-circuit making  current TDma (kA) 5.4 5.4
Número de operações de fabricação n. 5 5
DISJUNTOR DE VÁCUO
Freqüência de energia suporta tensão 50 Hz 1 min. Ud (kV) 28 50
Tensão suportável nominal do impulso de iluminação Up (kV) 75 125
Corrente nominal Ir (A) 630 630
Corrente nominal de curto-circuito Isc (kA) 16-20 16-20
Corrente suportável de curto tempo nominal (tk = 1s) Ik (kA) 16-20 16-20
Seqüência de operação O - 0,3sec - CO - 3min - CO

Testes de falha monofásica e dupla à terra - 20 kA at 13,8 kV 20 kA at 13,8 kV
17,3 kA at 24 kV 17,3 kA at 24 kV

Classe de resistência mecânica M1 (2000)(3)
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(1) 25 (tk=1s) available on request   (2) available on disconnector switch   (3) M2 (10000) available on request



O tanque de aço inoxidável selado contendo gás com uma pressão de 0,4 bar a 20 °C, garante um alto nível de 
segurança pessoal, confiabilidade de serviço e manutenção reduzida.

Todos os itens são acessíveis pela frente, incluindo os mecanismos operacionais, disjuntores a vácuo, 
porta-fusíveis e cabos de média tensão. Intertravamentos mecânicos são fornecidos entre o seccionador 
de 3 posições, a posição de aterramento, o disjuntor a vácuo e os painéis do compartimento de cabos para 
permitir operações apenas em condições seguras. 

Os contatos de linha e terra são acionados por um mecanismo de operação de 3 posições com dois slots 
de alavanca de operação diferentes que são intertravados mecanicamente. Além da função de disjuntor a 
vácuo (CBS), pode ser instalada uma caixa de baixa tensão para alojar os circuitos auxiliares, instrumentos 
de medição e os relés de proteção. 

As placas inferiores do compartimento dos cabos são equipadas com luvas para permitir a entrada de cabos 
de média tensão. Braçadeiras de cabo estão incluídas para posicionar e prender os cabos de média tensão. 
Furos de fixação para o piso estão incluídos na parte inferior de ambos os lados do painel, bem como em cada 
canto da estrutura de suporte do painel.

Kits de Extensão

Todas as unidades podem ser encomendadas em uma 
versão modular para permitir a instalação de unidades 
adicionais no lado esquerdo e direito. 

Isso é possível por meio do uso de kits de extensão 
posicionados na parte superior ou nas laterais da unidade. 
O tipo de RMU modular deve ser especificado antes que as 
unidades entrem em produção. 

A versão modular do produto ECOSMART GIS fornece 
flexibilidade exclusiva, permitindo que uma ampla variedade 
de combinações atenda a qualquer aplicação.

Tanque de Aço

As peças ativas, incluindo seccionadoras, chaves de aterramento, disjuntores 
a vácuo e barramentos de eletricidade, estão alojadas dentro de um tanque 
de aço inoxidável soldado e isolado com gás. É possível combinar até cinco 
funções dentro de um único tanque, para atender a uma ampla variedade de 
configurações elétricas.

O tanque de aço inoxidável isolado a gás está posicionado sobre uma 
estrutura de suporte fabricada com chapas metálicas pré-galvanizadas 
(Fe P02 G Z275 MA UNI EN10142) com 20/10mm de espessura. As tampas 
dos mecanismos de operação, bem como os painéis dos compartimentos 
dos cabos são fabricadas em chapa de aço carbono (P11) cinza RAL 
7035, pintada a pó, com desengorduramento e fosfatização a quente, com 
acabamento em relevo (efeito casca de laranja).

Os conjuntos de manobra ECOSMART GIS foram projetados para 
dispensar manutenção. As partes ativas do quadro estão embutidas 
e seladas em um tanque de aço inoxidável cheio de gás, o que 
permite dimensões compactas em comparação com outros meios 
de isolamento. O gás pode ser recuperado facilmente no final da 
vida útil do produto por meio da válvula de enchimento posicionada 
no tanque do conjunto de manobra. O conjunto de manobra foi 
projetado como um sistema de pressão selado, conforme definido 
pela IEC 62271-1. 

Recursos Técnicos
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Entre em contato conosco
+1 708 388-5010 ou info@gwelec.com

Desde 1905, a G&W Electric é fornecedora líder de soluções inovadoras 
de rede elétrica, incluindo os mais recentes interruptores em carga e falta 
, religadores, equipamentos de sistema de proteção, automação da rede 
elétrica e terminações de cabos de transmissão e distribuição, emendas 
e outros acessórios para cabos. A G&W está sediada em Bolingbrook, 
Illinois, EUA, com unidades de fabricação e suporte de vendas em mais 
de 100 países, incluindo China, México, Canadá, Emirados Árabes Unidos, 
Índia, Cingapura, Brasil e Itália. Ajudamos nossos clientes a superar seus 
desafios e obter uma vantagem competitiva por meio de um conjunto de 
produtos e serviços técnicos de ponta.
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gwelectric.com


