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CATÁLOGO TÉCNICO

CHAVES DE AFERIÇÃO

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

OPCIONAIS

Base da chave de aferição: Fabricada com material rígido, de ótima

estabilidade dimensional, alto poder de isolação e excelente resistência mecânica,

capaz de suportar temperaturas elevadas sem apresentar deformação na sua

estrutura. Possuí identificação visível mesmo com a tampa no lugar, e contendo as

seguintes informações:

• Modelo;

• Tensão Máxima;

• Corrente Nominal;

Tampa da Chave: Removível, moldada em uma única peça indeformável em

relação a choques mecânicos e totalmente transparente, é adaptada à base de modo a

impedir fraude; é projetada de forma que não possa ser acoplada sem que todas as

chaves facas estejam totalmente fechadas. Possuí identificação contendo as

seguintes informações:

• Nome do Fabricante (FARCEL);

• Ano de Fabricação;

• Modelo.

Dispositivos de Lacração: Possuí dispositivos para colocação de lacres

antifraudes que impedem o acesso na parte interna da chave sem o rompimento dos

selos (lacres).

Conexão de Ligação: Confeccionadas em latão estanhado o que

proporciona uma melhor condutibilidade elétrica, permite uma ligação firme, segura e

permanente dos condutores de ligação, tanto com o terminal tipo olhal como o condutor

depilado e fixado por arruela tipo unha que garante uma excelente capacidade para

suportar a corrente máxima especificada.

Conjunto Seccionador (garra, chave faca, mola e pontes):

Confeccionados em latão especial estanhado extra duro com efeito mola e um

excelente desempenho na condutibilidade elétrica volumétrica, 44% IACS.

Chave Faca: Possui manípulo de acionamento rígido, colorido, injetado em

nylon resistente e isolante. Projetado de forma que o operador ao acioná-la não corra

riscos de tocar nas partes condutivas.

• Tampa de proteção prolongada para proteção dos terminais de ligação;

• Tomada tripolar para ligação de equipamentos auxiliares de verificação;

• Conector de Teste (Pente de Teste).

Além das informações constantes dos prospectos, queremos destacar os

seguintes aspectos:

• Alta resistência à deformidade por temperatura (50º acima das existentes no

mercado).

• Componente anti-chamas classe v1;

• Excelente condutibilidade elétrica;

• Ótimo isolamento;

• Baixo aquecimento sob serviço;

• Alto grau de dificuldade quanto a fraudes;

• Testado e aprovado em laboratórios credenciados pelo INMETRO

(Labelo/Lacor/Lactec).

• Configurações: sob consulta da fábrica.
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BTS - SOBREPOR

BTE - EMBUTIR

DIMENSÕES DA CHAVE

BTS BTE

ESQUEMA ELÉTRICO BÁSICO

CHAVES DE AFERIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MODELOS

UTILIZAÇÃO

FUNCIONAMENTO

Fabricante: FARCEL LTDA.

Marca: FARCEL

Designação: Chave deAferição

Modelos:

• BTS (chave de aferição de sobrepor);

• BTE (chave de aferição de embutir).

Tensão nominal: 600 volts.

Classe de isolação: 2,0 kV.

Corrente nominal: 20A.

Suporta um pico de corrente de 100Apor aproximadamente 60 segundos, sem

que ocorra deformações na sua funcionabilidade.

A utilização destes equipamentos se destina a painéis e sistemas de medição

indireta de energia ativa e/ou reativa, sendo sua aplicação possível em todos os

modelos de medidores eletromecânicos ou eletrônicos comercializados permitindo a

realização de testes, substituição e calibração dos medidores.

As chaves de aferição são dispositivos Eletro-Mecânicos de montagem

sobreposta ou embutida. Ao operar o sistema nos teste, manutenção e troca dos

equipamentos garante, na posição aberta, o isolamento elétrico dos mesmos.

Quando as facas encontram-se na posição fechada, mantém a continuidade

dos circuitos elétricos das tensões e correntes.

Desenvolvido para que no momento da abertura das facas dos circuitos de

corrente, ocorra um curto circuito total entre os bornes de entrada de corrente

da Chave, evitando assim a abertura do circuito secundário dos TC’s, ou seja, antes

da abertura total das facas, as mesmas propiciam um curto circuito nos terminais dos

secundários dos TC’s acoplados a Chave utilizada.

De fácil instalação e manuseio, garante com extrema segurança, reparos,

testes e substituição de peças do sistema.
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