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ECOSMART OSD

Chave seccionadora isolada a gás de média tensão para montagem em poste

Uma Empresa Sintonizada com suas Necessidades

O ECOSMART OSD é uma chave seccionadora isolada a gás montada em poste para aplicação externa 
em linhas aéreas de distribuição e concessionárias. A chave seccionadora consiste em um tanque de aço 
inoxidável com contatos rotativos e isoladores de silicone para as conexões com a linha aérea e proporciona 
durabilidade extensa em altitudes de até 1.000 metros. 

O indicador mostra a posição aberta ou fechada da chave seccionadora, e o nível de gás também pode ser 
monitorado na base do poste. 

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

A série ECOSMART OSD foi totalmente desenvolvida e testada de acordo com as normas 62271-103 da IEC 
com testes certificados por um órgão de certificação independente.

• Isolado a Gás
• Testado para arco interno
• Mecanismo operacional 
• Fácil instalação em postes e torres
• Dimensões compactas 
• Peso leve que diminui os custos de transporte
• Automação de motor disponível com 

intertravamentos elétricos opcionais
• Desenvolvida para instalação externa TP 

ou pára-raios
• Também disponível em conformidade com 

as Normas ENEL GSCM003

Principais Recursos

Após um século de engenharia em soluções de distribuição e transmissão elétrica excepcionalmente 
duradouras, a G&W Electric pode afirmar que conhece energia. E, acima de tudo, entendemos a importância de 
ouvir. Usando o tempo para entender sua aplicação, fazendo as perguntas certas, conseguimos desenvolver 
soluções personalizadas às suas necessidades. A resposta pode ser nossas chaves testadas, que mantêm 
o fornecimento ininterrupto de energia para aplicações críticas ou um sistema de automação avançado para 
redes de última geração. Seja qual for seu desafio, você vivenciará décadas de alta performance — e suas 
necessidades serão sempre atendidas.
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Descrição Geral

ECOSMART OSD
Tensão nominal Ur (kV) 12 24
Tensão suportada a frequência elétrica:

-Para terra – entre fases
-Ao longo da distância isolante

Ud (kV)
28 50

32 60

Tensão nominal suportável por impulso atmosférico:
-Para 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

Corrente nominal ativa TDload2 (A) 630 630

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

Corrente de carregamento do cabo TDcc2 (A) 31 31
Corrente de carregamento da linha TDIc (A) 10 10

Corrente de curto-circuito Ima (kA) 16 16

Pico de corrente nominal suportável Ip (kA) 40 40

Duração nominal do curto-circuito Tk (kA) 1 1
Corrente de fuga à terra TDef1 (A) 48 48
Corrente de carregamento do cabo e da linha sob fugas à terra TDef2 (A) 28 28
Número de operações N. 5 5
Suporta a Corrente em Arco Interno
Distância mínima de aproximação: 3 metros – Classe de acessibilidade “C”  IAC (kA, s) 16 x 0,5 16 x 0,5

Distância de escoamento do isolador de silicone mm 1013 1013

Classe de Resistência Elétrica E3
Classe de Resistência Mecânica M2 (5000)
NÍVEIS DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM A IEC 60529
Mecanismo Operacional IP54

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DE ACORDO COM A IEC 62271-1

Pressão nominal de enchimento a 20 °C kPa 135
Temperatura de Serviço °C -25/+35
Temperatura (para armazenamento) °C -40/+70
Temperatura média em 24h °C 35
Altitude máxima (acima do nível do mar) m ≤1000



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

Desde 1905, a G&W Electric é fornecedora líder de soluções 
inovadoras para redes elétricas, incluindo os mais modernos 
interruptores e seccionadores, religadores, equipamentos de 
sistema de proteção, automação da rede elétrica e terminações 
e emendas para cabos de transmissão e distribuição, juntas 
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 Canadá, Itália, 
China, México, Brasil, Índia, Emirados Árabes Unidos e Cingapura. 
Ajudamos nossos clientes a superar seus desafios e obter uma 
vantagem competitiva por meio de um conjunto de produtos e 
serviços de ponta.
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