
Medium voltage products

UniSec SBC-W
Quadro de média tensão isolado  
a ar para a distribuição secundária  
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A gama dos quadros de média tensão 
UniSec isolados a ar para a distribuição 
secundária amplia-se graças à nova uni-
dade funcional SBC-W (e SBS-W como 
unidade de acoplamento), associável a 
todas as outras unidades UniSec.  
Entre as características principais da 
unidade SBC-W destacamos o disjun-
tor extraível, isolado em gás ou a vácuo 
para compartimento tipo LSC2A-PM, 
em conformidade com as normas  
IEC 62271-200, e a porta única para o 
compartimento de cabos e disjuntor.
 

UniSec SBC-W
Quadro de média tensão isolado a ar para a distribuição 
secundária

O painel SBC-W é ideal para todas as 
aplicações que exigem continuidade 
de serviço, de acordo com os critérios 
LSC2A para a continuidade de serviço, 
um disjuntor extraível para a substituição 
rápida em caso de manutenção ou 
falha, um acesso cômodo e rápido 
ao compartimento dos cabos (largura 
completa disponível do painel de 
750 mm) em aplicações específicas, 
tais como pequenas unidades de 
geração, indústria leve, centros de 
processamento de dados e edifícios. 
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A gama de painéis para disjuntores UniSec enriquece-se 
com 4 diferentes tipos de unidades para satisfazer todas as 
exigências do mercado e das aplicações existentes.

HBC

LSC2A PM
Disjuntor fixo
com seccionador de 3 posições integrado
Até 24kV, 630A, 16kA 1 seg.

SBC-W (acoplamento SBS-W)

LSC2A PM
Disjuntor extraível (isolamento simples)
com seccionador sob carga de 3 posições
Até 24kV, 630A, 21/25kA 3 seg.

SBC (acoplamento SBS)
LSC2A PM
Disjuntor removível 
com seccionador sob carga de 3 posições
Até 24kV, 800A, 21/25kA 3 seg.

WBC (acoplamento WBS)
LSC2B PM-PI
Disjuntor extraível (isolamento duplo) com seccionador  
de aterramento com capacidade de fechamento
Até 24kV, 1250A, 21/25kA 3 seg.
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UniSec SBC-W
Quadro de média tensão isolado a ar para a distribuição 

Características elétricas do equipamento 

Tensão nominal kV 12 17,5 24

Tensão de teste (50-60 Hz por 1 min.) kV 28 38 50

Tensão de impulso suportável kV 75 95 125

Frequência nominal Hz 50-60 50-60 50-60

Corrente nominal dos barramentos principais A 630/800/1250 630/800/1250 630/1250

Corrente nominal do aparelho:

– VD4/R-Sec - HD4/R-Sec - HD4/RE-Sec Disjuntor extraível

– Interruptor de manobra-seccionador a gás GSec

A

A

630

630

630

630

630

630

Corrente nominal admissível de curta duração kA (3s) 16/20 (2)/25 (1) 16/20 (2) 16/20 (2)

Corrente de crista kA 40/50 (2)/62,5 40/50 (2) 40/50 (2)

Corrente de resistência ao arco interno (até IAC AFLR) (2) kA (1s) 12,5/16/20 (2) 12,5/16/20 (2) 12,5/16/20 (2)

(1) 25 kA 2 s  
(2) Para 21 kA / 52,5 kAp, entre em contato com a ABB 

Vantagens principais da nova solução
Extração do disjuntor muito rápida, com tempos inferiores  
a 1 minuto, característica essa que se demonstra útil quando 
for necessário:
– dispor de um disjuntor extraível de acordo com as 

especificações técnicas da instalação
– substituir rapidamente o disjuntor em caso de manutenção 

ou restabelecimento por falhas, com acesso completo ao 
compartimento dos cabos (largura de 750 mm)

– dispor do pleno acesso ao compartimento dos cabos para 
executar conexões de cabos de forma simples e rápida.

A continuidade de serviço segundo os critérios LSC2A-PM  
(acesso com equipamento alimentado) é garantida pela  
estrutura única do GSec.

A parte superior é realizada em resina epóxi, ao passo que a 
parte inferior é realizada em aço inoxidável.
Todas as outras características das unidades SBC também 
estão disponíveis para SBC-W e em conformidade com a 
plataforma UniSec.
Também está disponível o painel SBS-W, versão acopla-
mento.
O UniSec SBC-W garante assim um nível médio de potência 
e de complexidade de engenharia, com acessórios de nível 
médio/alto e continuidade de serviço conforme os critérios 
LSC2A graças a um disjuntor extraível com isolamento 
simples, ideal para pequenas unidades de produção, indústria 
leve, centros de processamento de dados e edifícios.
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Indicamos a seguir as principais vantagens do painel SBC-W.
Todas as outras opções dos painéis (dimensões, soluções 
IAC, h 1700-2000 mm e opções conectadas, tipo de 
compartimento de BT, transformadores de corrente, 

GSec seccionador sob carga 
com três posições intertravado 
mecanicamente com a porta do 
compartimento dos cabos 

Porta única de 750 mm de largu-
ra sem parafusos e intertravada 
mecanicamente com o secciona-
dor sob carga GSec quando na 
posição de ligação à terra

Disjuntor VD4/R-Sec ou 
HD4/R-Sec com 6 contatos 
de seccionamento e carro 
com rodas 

Tomada “plug and play” para 
ligar e desligar o circuito auxiliar 
rapidamente e sem erros

Furo de introdução da alavanca 
para desbloquear o disjuntor da 
posição conectada 

6 contatos de secciona-
mento (lado do painel) não 
alinhados para uma maior 
facilidade de extração do 
disjuntor, em vez de cone-
xões rosqueadas

transformadores de tensão, opções GSec, conexão de 
cabos, descarregador, etc.), os acessórios do disjuntor e 
do seccionador sob carga GSec permanecem inalteradas 
relativamente ao painel SBC.

Conexão 
rosqueada       

Contatos de 
seccionamento

2 compartimentos de média 
tensão (barramentos e 
cabos) em conformidade 
com os critérios LSC2A IEC 
62271-200 PM garantida 
pelo seccionador sob carga 
GSec (parte superior em 
resina epóxi, parte inferior em 
aço inoxidável). A definição 
com isolamento simples 
é estabelecida segundo 
o critério LSC2A: com a 
abertura da porta, antes de 
extrair o disjuntor, o GSec 
abre o circuito principal e é 
colocado na posição de terra, 
ao passo que os cabos são 
conectados e ligados à terra
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Notas





Your sales contact: www.abb.com/contacts 
More product information: www.abb.com/productguide

Contatos
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t)Os dados e ilustrações não são vinculantes. Durante o 

desenvolvimento técnico do produto, reservamo-nos o 
direito de efetuar modificações no mesmo.
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