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Compacto e de construção modular autoportante, isolado a ar e de 

fabricação padronizada para atender as exigências das concessionárias 

de energia, e prazo reduzido de entrega. Destina-se a entrada, medição e 

proteção de circuitos elétricos de média tensão de consumidores de 

médio porte, com diversas outras versões, como por exemplo contendo 

transformador auxiliar para bomba de incêndio e multimedição.

Os cubículos dessa série depois de submetidos a todos os ensaios de 

tipo previstos pela norma ABNT NBR IEC 62271-200 : 2007, inclusive os 

de “arco interno” realizado no CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia 

Elétrica, foram homologados nas principais concessionárias de energia 

elétrica, inclusive na ENEL.

ESTRUTURA
Os cubículos, montados com chapas 
de aço estrutural de espessura 
nominal de 2,70mm(12MSG), 
dobradas e estruturadas, recebendo 
tratamento de pintura.

O acoplamento entre os módulos é realizado de maneira simples, segura e 

rápida, podendo ser feita em campo.

ACOPLAMENTO

Tanto na face interna como na externa 
do painel, é aplicado uma demão de 
pintura com tinta especial a base de 
epoxy, na côr Cinza Munsell N 6,5 de 
espessura média 80 micra.

PINTURA

PAINÉIS COMPACTOS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO SÉRIE SYSTEMAIR (uso interno)
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PAINÉIS COMPACTOS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO SYSTEMAIR (uso externo)
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PAINÉIS COMPACTOS DE MÉDIA TENSÃO - SYSTEM6 (uso externo)
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Os cubículos de média tensão SYStem6 são constituídos por 

módulos padronizados e compactos do tipo metal enclosed a prova 

de arco interno (LSC2A-PI), equipados com chaves de abertura em 

carga isolados em SF6 e disjuntores a vácuo automáticos.

Cada módulo é equipado com mecanismos de intertravamento 

(bloqueio KIRK) e diagramas sinópticos, que asseguram a máxima 

confiabilidade de segurança na manutenção e operação dos 

cubículos. Os cubículos SYStem6 foram desenvolvidos para 

aplicação em sistemas de distribuição secundária em média tensão. 

Também podem ser aplicados para proteção e alimentação de 

linhas elétricas, nos cubículos de transformação, plantas de 

cogeração bem como plantas fotovoltaicos, etc.

Isolação mista a ar com SF6
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DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO A VÁCUO
MAF - MAF D - MAF E

Disjuntor tripolar de média tensão 17,5 - 24,0 e 36,2KV - 50/60Hz, para uso 

interno, produzidos para atender a norma NBR IEC 62271-100, e que 

utilizam câmaras de vácuo como meio de extinção de arco, que garantem 

um número mais elevado de operações, com dimensões e manutenção 

reduzidas. São disponíveis nas versões comando frontal: manual, 

manual/motorizado e fixo; comando lateral direito ou esquerdo: 

manual/motorizado, fixo, 17,5 a 36KV, tanto para utilização em painéis 

como também para instalações em alvenaria.

NOTA: Quando o disjuntor for equipado com o comando de motorizado, serão obrigatoriamente inclusos 
os seguintes acessórios: relé de abertura e de fechamento; micro-switch para telesinalização do 
carregamento das molas; contatos auxiliares 3NA + 3NF e bloqueio mecânico do tipo KIRK.



PROTEÇÃO "ON BOARD" PARA DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO
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O sistema de proteção indireta integrada "on board" aplicado aos disjuntores de MT das séries WL e ARC-OVAC (MAF) - 

norma NBR IEC 62271-100 utilizam sensores incorporados, que permitem a leitura em tempo real da corrente nas três 

fases, e registro de memória nos casos de corrente de trip. O relé é acondicionado numa caixa instalada sobre o 

acionamento do disjuntor,  de  maneira que o relé pode ser retirado e recolocado com facilidade e sem necessidade da 

remoção do disjuntor do local onde instalado. Esse conjunto "on board" reúne todas as vantagens de uma proteção 

seletiva que permite a proteção da corrente do circuito nas três fases e também da corrente de terra, proporcionando a 

proteção de sobrecarga a tempo dependente (tempo longo), sobrecorrente curto-circuito a tempo curto e proteção 

instantânea de curto-circuito. A proteção de falta a terra "ground sensor" a tempo independente, estará sempre integrada, 

não necessitando de mais um transformador de corrente para viabilizar esse tipo de proteção.

A pedido poderá ser provido de comunicação serial.

Três transformadores de corrente isolados em resina de epóxi, com 

tensão de isolamento apropriada, dimensionados de acordo com a 

relação de carga correspondente, montando sob a base do disjuntor;

Um relé trifástico indireto eletrônico, microprocessado determinado pelo 

projeto (ABB, Siemens, Schneider, Pextron, Tytronics entre outros).

Atendemos as mais diversas funções de proteção de mercado.

Botão disparador de abertura atuando diretamente na bobina de 

abertura do disjuntor.

Na versão “on-board” são fornecidos:



CHAVES SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO
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HA, HAL, HV e HVL
Seccionadoras de média tensão para uso interno, tripolar, manobra sem 
carga, que utilizam isoladores de resina de epóxi, disponíveis em 2 versões: 
com acionamento a estribo HA e HAL (dimensões reduzidas), ou por vara 
desligadora HV e HVL (dimensões reduzidas).

Acessórios
Para os tipos HA e HAL o punho de manobra do tipo RA-1 está incluso no 
fornecimento.

Bloqueio mecânico com fechadura YALE (kirk) 
aplicado no punho de manobra RA-1 ou RA-2, 
para impedir manobra não autorizada na chave;
Contatos auxiliares 1 bloco (2NA + 1NF) ou 
(1NA + 2 NF);

Punho de comando
Tanto o tipo RA-1 como o RA-2 de 
duplo comando são providos de 
dispositivo que impede manobra 
involuntária (NR-10).

Prolongador do eixo (1 metro) contendo luva 
e mancal para eixo sextavado.

Contatos de impulso ou de sinalização, para 
bloqueio adiantado tanto na abertura como 
no fechamento (2NA + 1NF) ou (1N + 2NF);

Acessórios (somente fornecido a pedido)
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CHAVES SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO

Bloqueio mecânico com fechadura YALE (kirk) 
aplicado no punho de manobra RA-1 ou RA-2, 
para impedir manobra não autorizada na chave;
Contatos auxiliares 1 bloco (2NA + 1NF) ou 
(1NA + 2 NF);

Punho de comando
Tanto o tipo RA-1 como o RA-2 de 
duplo comando são providos de 
dispositivo que impede manobra 
involuntária (NR-10).

Prolongador do eixo (1 metro) contendo luva 
e mancal para eixo sextavado.

Contatos de impulso ou de sinalização, para 
bloqueio adiantado tanto na abertura como 
no fechamento (2NA + 1NF) ou (1N + 2NF);

Acessórios (somente fornecido a pedido)

Seccionadoras de média tensão para uso interno, tripolar, manobra sem 
carga, com base para fusíveis limitadores de corrente, que utilizam 
isoladores de resina de epóxi, disponíveis em duas versões: com 
acionamento a estribo HBTA e HBTAL (dimensões reduzidas), ou por vara 
desligadora HBTV e HBTVL (dimensões reduzidas).
Acessórios
Para os tipos HBTA e HBTAL o punho de manobra do tipo RA-1 está incluso 
no fornecimento.

HBTA, HBTAL, HBTV e HBTVL
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CHAVES SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO

Acessórios (somente fornecido 

a pedido).

HRL

Sem base para fusíveis.

Punho de comando

Para todos os tipos o punho de 

manobra RA-1 está incluso no 

fornecimento.

Tanto o tipo RA-1 como o RA-2 

(duplo comando) são providos de 

dispositivo que impede manobra 

involuntária (NR-10).

Contatos de impulso ou de sinalização para bloqueio 
adiantado tanto na abertura como no fechamento (2NA + 
1NF) ou (1NA + 2NF).

Acessórios (somente fornecido a pedido) 

HRBTL
Interruptores de média tensão para uso interno, tripolar, 
manobra com carga, contendo base para fusíveis. Utiliza 
isoladores de resina de epóxi, disponíveis somente para 
acionamento a estribo. Poder de corte 90A, 50/60 Hz

Contatos auxiliares 1 bloco 2NA + 1NF ou 1NA+   

Prolongador do eixo (1 metro) contendo luva e mancal 
para eixo arredondado;

Bloqueio mecânico com fechadura YALE (kirk) aplicado no 
punho de manobra RA-1 ou RA-2, para impedir manobra 
não autorizada na chave;     
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PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO - SÉRIE NORMA 50
O sistema de cubículos de baixa tensão NORMA 50 é composto de três diversas 

gamas de produtos perfeitamente intercambiáveis entre eles: O modelo Norma 50 

N, adaptada a todas as aplicações onde é prevista acessibilidade posterior, para 

este modelo utilizamos a gama Norma 50 A que se caracteriza pela particularidade 

das subestações onde a acessibilidade dos cubículos pode ser feita somente pela 

parte frontal. Finalmente a solução Norma 50 M utilizada em todas as subestações 

onde existem não somente distribuição de potência, mas também alimentação de 

motores de varias potências que devem ser manobrados e protegidos à distância. 

Um sistema construtivo homogêneo de estruturas e sistemas de distribuição que 

permitem realizar diversas configurações de montagem e acessibilidades 

posteriores e frontais. 

Conformidade do produto:

As estruturas do NORMA 50 foram concebidas e estudadas respeitando 

plenamente as normas nacionais e internacionais vigentes, ABNT NBR IEC 61439, 

CEI EN 60529. As diversas configurações foram ensaiadas e certificadas, 

utilizando-se as principais marcas de mercado, seguindo os ensaios de tipo 

previstos nas normas e seu funcionamento é garantido nas condições reais de uso.

(FORMA 2a/2b/3a/3b/4a/4b)

Tensão nominal de isolamento (Ui)................................................1000 V

Tensão nominal de serviço  (Ue)......................................................690 V

Tensão nominal de impulso atmosférico (Uimp).....................6 / 8 / 12 kV

Frequência nominal (fn).............................................................50 / 60 Hz

Valores  de correntes nominais (In) ...............................................6300 A

Corrente nominais de curta-duração por 1 sec. (Icw)...................1..00 kA

Grau de proteção  IP..........................  Interno até IP2X  externo de IP20 a IP42

Grau de resistência ao impacto IK...... Ik10 porta

Accessibilidade....................................Frontal / Lateral / Posterior

Execução.............................................1,2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B

Material............................................... Spessura 15/10 - 20/10 mm

Accessórios........................................  Aluzinc®  15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Pintura................................................ Galvanizada/cinza munsell 6,5
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BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) - POWERTECH - COBRE
PTC

Principais características técnicas - Cobre
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BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) - POWERTECH - ALUMÍNIO
PTA

Principais características técnicas - Alumínio
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BARRAMENTO BLINDADO - STEELTECH - COBRE

Principais características técnicas - Cobre
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BARRAMENTO BLINDADO - STEELTECH - ALUMÍNIO

Principais características técnicas - Alumínio
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COFRES "PLUG-IN" (POWERTECH)
São utilizados para alimentação de cargas, contendo proteção,

manobra e dispositivos mecânicos que impedem a conexão

incorreta, como a inversão de fases e do neutro. Os cofres “Plug-in”

somente poderão ser conectados ou extraídos sem carga.

Notas:

1 - Os cofres são independente de seus tamanhos, intercambiáveis;

2 - Não conectar ou desconectar o cofre “Plug-in” com carga;

3 - Não é fornecido cadeado.



BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) COBRE
MBB
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Ideal para transporte e distribuição de energia 

elétrica de pequena e média capacidade. 

indicado em edificações horizontais ou verticais e 

nos casos onde a medição é realizada na 

prumada com perda reduzida e elevada 

velocidade de instalação, pois também utiliza 

emenda do tipo monobloco. Atende a norma 

ABNT NBR IEC 60439-1 e 2.

Principais características técnicas - Cobre



BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) ALUMÍNIO
MBBA
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Principais características técnicas - Alumínio

Ideal para transporte e distribuição de energia 

elétrica de pequena e média capacidade. 

Indicado em edificações horizontais ou verticais 

e nos casos onde a medição é realizada na 

prumada com perda reduzida e elevada 

velocidade de instalação, pois também utiliza 

emenda do tipo monobloco. Atende a norma 

ABNT NBR IEC 60439-1 e 2.
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COFRES "PLUG-IN" (MBB / MBBA)
São utilizados para suprir circuitos derivados, contendo proteção, manobra e dispositivos 

mecânicos que impedem a conexão incorreta, como a inversão de fases e do neutro.

Os cofres "Plug-in" somente poderão ser conectados ou extraídos sem carga.

COFRE "PLUG-IN" CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 - Não utilizar fusíveis de corrente superior à corrente nominal do cofre;

8 -  Não é fornecido cadeado. 

7 -  Não conectar ou desconectar o cofre "Plug-in" com carga;

2 - Os cofres são independentes de seus tamanhos intercambiáveis, 

obedecendo o critério do tipo das tomadas, vide figuras ao lado;

3 - Comando por vara de manobra;

5 -  Para maiores informações sobre as chaves seccionadoras do tipo 

S5000 (MPIA T e MPIB T) e RGAF e GAF( MPIA S e MPIB S), consulte 

nosso catálogo específico;

6 -  Para cofres sem neutro, retirar a letra "N" do código;

4 -  A pedido poderá ser fornecido comando por vara de manobras MPIBT;

Notas:



BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) COBRE
BV
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Ventilado, contendo barras condutoras. Fabricado 

nas versões transporte e distribuição. Atende a 

norma ABNT NBR IEC 60439-1 e 2.

Projetado para distribuir ou transportar energia 

elétrica de média e grande capacidade, com perdas 

reduzidas e elevada velocidade de instalação, pois 

também utiliza emenda monobloco.

Principais características técnicas - Cobre



BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) ALUMÍNIO
BVA
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Ventilado, contendo barras condutoras, revestidas de filme 

poliéster classe F. Fabricado nas versões transporte e 

distribuição. Atende a norma ABNT NBR IEC 60439-1 e 2.

Projetado para distribuir ou transportar energia elétrica de 

média e grande capacidade, com perdas reduzidas e 

elevada velocidade de instalação, pois também utiliza 

emenda monobloco.

Principais características técnicas - Alumínio
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COFRES "PLUG-IN" (BV / BVA)

COFRE "PLUG-IN" CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

São utilizados para suprir circuitos derivados, contendo proteção, manobra e dispositivos 

mecânicos que impedem a conexão incorreta, como a inversão de fases e do neutro. Os cofres 

"Plug-in" somente poderão ser conectados ou extraídos sem carga.

7 -  Não é fornecido cadeado.

4 -  Para maiores informações sobre as chaves seccionadoras do tipo S5000 (BVPI  T) e RGAF e 

GAF (BVPI S) consulte nosso catálogo específico;

2 -  Os cofres são independente de seus tamanhos, intercambiáveis, obedecendo o critério de  

tomadas, vide figura ao lado;

1 -  Não utilizar fusíveis de corrente superior à corrente nominal do cofre;

3 -  A pedido poderá ser fornecido comando por vara de manobras os tipos BVPI T  e BVPTS;

6 -  Não conectar ou desconectar o cofre "Plug-in" com carga;

5 -  Para cofres sem neutro, retirar a letra "N" do código;

Notas:



CAIXAS DE MEDIÇÃO
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Temos uma linha completa de caixas de medição e caixas de

comunicação nos padrões ENEL, BANDEIRANTES, CPFL e ELEKTRO.

Quadros de sobrepor para comando

de iluminação (grau proteção IP-54).

Pintura eletrostática à pó RAL-7032.

Quadros de embutir para comando

de iluminação (grau proteção IP-40).

Pintura eletrostática à pó RAL-7032.

Quadros QL-Tipo de baixa tensão,

conforme projeto, além de quadros

especiais de acordo com as

necessidades do cliente.

Nossa produção está

pronta para atender a

todas as necessidades

das redes industrial,

comercial, predial,

telefonia e outras. 

Seguimos os projetos de

acordo com as exigências

técnicas, sempre com a

mais alta tecnologia de

engenharia de aplicação!
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SHOPPING E VAREJISTAS
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SHOPPING E VAREJISTAS
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(11) 2942-4590

(11) 99653-4627

beghim@beghim.com.br

Rua Tamotsu Iwasse, 339 - Vila Nova Bonsucesso
Guarulhos - SP - CEP: 07176-000
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