
Transformadores de distribuição
Monofásicos, trifásicos, tipo subestação, 
tipo subterrâneo e tipo pedestal

Produtos de potência



2  |  Transformadores de distribuição

Transformadores de distribuição

A ABB, maior fabricante de transformadores do mundo, 
oferece uma ampla linha de transformadores de 
potência, distribuição, produtos associados e serviços, 
e ainda trabalha em conjunto com os seus clientes na 
identificação de necessidades para garantir soluções 
otimizadas.

Um parceiro global
estamos comprometidos em ser um parceiro experiente 
e flexível, contando com o suporte estratégico de nossas 
fábricas espalhadas pelo mundo, garantindo assim a solu-
ção mais adequada em termos de capacidade de produção, 
entrega no prazo e qualidade dos produtos.

ABB no Brasil
A ABB começou a escrever a sua história no Brasil em 1912, 
quando forneceu a tecnologia e tornou possível a realização 
de um dos mais celebrados cartões-postais do país – o bon-
dinho do Pão de Açúcar. desde então, toda a trajetória do 
grupo esteve sempre ligada às diversas fases do desenvolvi-
mento do país, ajudando a escrever uma história de grandes 
obras.

Presente em mais de 100 países, atendendo às mais diversas 
necessidades locais, a ABB orienta-se por uma política mun-
dial de transferência de tecnologia. Foi assim que a empresa 
instalou no Brasil, há mais de 50 anos, a sua primeira fábrica.

ABB Blumenau
A fábrica de transformadores de distribuição da ABB no Brasil 
está situada na cidade de Blumenau, em santa Catarina, 
região sul do Brasil.

esta planta produz transformadores de distribuição com 
potência entre 5 kVA e 10.000 kVA com classe de tensão até 
36,2 kV para as mais diversas aplicações, atendendo aos 
requisitos das normas brasileiras e internacionais.

Certificada pelas normas IsO 9001, IsO 14001 e OHsAs 
18001 e utilizando os processos de tecnologia mais avança-
dos do setor, a fábrica de Blumenau tem capacidade instala-
da para produzir 300 transformadores de distribuição por dia 
e despachar para os mais diversos países da América latina.

O portfólio
A linha de transformadores de distribuição da ABB em Blume-
nau compreende os seguintes produtos com tensão de até 
36 kV de acordo com suas aplicações:

 − Transformadores monofásicos tipo poste até 100 kVA
 − Transformadores trifásicos tipo poste até 300 kVA
 − Transformadores tipo subestação até 10.000 kVA
 − Transformadores tipo subterrâneo até 2.500 kVA
 − Transformadores tipo pedestal até 1.500 kVA
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Confiabilidade
Contando com uma longa experiência na fabricação de trans-
formadores, a ABB possui a liderança mundial e as tecnologias 
de projeto e fabricação mais avançadas do mercado, atenden-
do aos requisitos de nossos clientes para as mais variadas 
aplicações e instalações, o que faz com que nossos produtos 
possuam o mais alto nível de confiabilidade, performance e 
custo-benefício. Toda esta qualidade pode ser comprovada 
nos ensaios realizados em nossos laboratórios, pois todos 
os nossos produtos são testados individualmente, de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais.

Processo de fabricação
Os transformadores de distribuição da ABB Blumenau são 
produzidos em um parque fabril de última geração com má-
quinas modernas de alta precisão e profissionais altamente 
treinados para o desempenho de suas funções, garantindo 
assim produtos de qualidade com classe mundial. Cada 
transformador é submetido a uma bateria de testes elétricos 
com uma precisão que atende às normas brasileiras e inter-
nacionais, entre elas ABnT, AnsI e IeC.

O núcleo
O núcleo é constituído por lâminas de aço silício de grão 
orientado, podendo ser do tipo empilhado ou enrolado. As lâ-
minas são isoladas entre si o que proporciona um nível baixo 
de perdas a vazio. nosso processo de corte e fabricação de 
núcleos garante perdas reduzidas e um menor nível de ruído 
quando comparado aos processos convencionais de fabri-
cação. utilizando estas técnicas, a ABB possui um projeto 
otimizado, trazendo aos clientes um menor custo de opera-
ção com alto retorno operacional e financeiro.

Os enrolamentos
Os enrolamentos do primário e do secundário podem ser 
fabricados com condutores de alumínio ou cobre eletrolíti-
co de alta pureza, devidamente isolados para a classe de 
tensão de trabalho a que serão submetidos. são projetados e 
construídos de forma a resistirem, sem danos, a todos os es-
forços mecânicos, efeitos térmicos e solicitações dielétricas, 
aos quais estão sujeitos durante a operação e seguem os 
padrões de aplicação de carga em transformadores conforme 
as normas brasileiras e internacionais.

Comutador de derivações
O transformador poderá ser fornecido com comutador de 
derivações de 3, 5 ou 7 tap’s dependendo da aplicação. O 
mesmo deverá permitir o acionamento externo ou interno 
ao tanque e o travamento da posição. O comutador atuará 
no enrolamento de tensão superior e com o transformador 
desenergizado. Cada posição é perfeitamente identificada de 
acordo com as tensões constantes na placa de identificação.

Óleo isolante
O óleo poderá ser do tipo mineral, sendo de base naftênica 
(tipo A) ou base parafínica (tipo B) livre de PCB. Podemos 
ainda fornecer o transformador com óleo na base vege-
tal proporcionando assim um maior grau de segurança em 
virtude de seu alto ponto de fugor, além de seus benefícios 
ambientais, como sua característica de biodegrabilidade que 
reduz para praticamente zero o impacto ambiental em caso 
de vazamento.

Pintura e tratamento da superfície
Consulte sempre um dos nossos especialistas para que eles 
possam selecionar o melhor processo de pintura do tan-
que do transformador. A ABB dedica um cuidado especial 
no processo de pintura para garantir a qualidade e assim a 
longevidade dos transformadores sem apresentar pontos de 
corrosão. O tanque poderá ser pintado com diferentes tipos de 
tratamento ou galvanizado a quente, sempre de acordo com 
o ambiente onde o transformador será instalado.

Ensaios
Ao final do processo produtivo, todos os transformadores são 
testados no laboratório elétrico da ABB, certificando assim a 
qualidade dos equipamentos produzidos. Os ensaios realiza-
dos respeitam as normas brasileiras e internacionais, entre 
elas a ABnT, IeC e AnsI.

Os ensaios de rotina realizados nos transformadores são:
 − Medição da resistência dos enrolamentos
 − Medição da relação de transformação e polaridade e verifi-

cação do deslocamento angular e sequência de fases
 − Medição da impedância de curto-circuito e das perdas em 

carga
 − Medição das perdas em vazio e da corrente de excitação
 − ensaios dielétricos de rotina
 − Medição da resistência de isolamento
 − estanqueidade e resistência a pressão
 − Verificação do funcionamento dos acessórios
 − ensaios de óleo isolante

A ABB possui um laboratório de ensaios de classe mundial, 
capaz de realizar testes de tipo de acordo com as necessida-
des de cada cliente. 

Além dos ensaios no laboratório elétrico, no momento da expedição, todos os 
transformadores são inspecionados para sua qualidade total. são verifi cados 
dimensionais, acessórios, embalagem e um check list criado de acordo com o 
perfi l de cada cliente.
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Transformadores de distribuição 
Monofásicos tipo poste até 100 kVA

1 Bucha BT

2 Bucha AT

3 Comutador de acionamento 

externo

4 Conector de aterramento

5 Gancho de suspensão

6 Placa de identificação

7 suporte para poste

2

4

7

3A

1
5

6

Pot. (kVA) C (mm) L (mm) A (mm) Massa (kg)

5 505 520 650 65

10 520 560 830 90

15 580 580 850 145

25 600 730 860 165

37,5 725 790 970 225

50 850 730 1060 270

75 900 830 1070 320

100 1090 910 1110 415

Dimensões

Detalhamento

Descrição
Os transformadores de distribuição monofásicos da ABB 
são especialmente projetados para alimentação de cargas 
residenciais de distribuição aérea. Também estão disponíveis 
para cargas de iluminação comercial, industrial e diversas 
outras aplicações. são projetados para condições de aplica-
ção normalmente encontradas em sistemas de distribuidoras 
de energia.

Características-padrão
Os transformadores monofásicos da ABB respeitam, como 
mínimo, os requerimentos das normas ABnT nBR 5356 e 
nBR 5440, conforme abaixo indicado:

 − Radiadores elípticos
 − dispositivo de suspensão
 − Terminal de aterramento
 − Placa de características
 − suporte de poste integrado ao tanque
 − Comutador de derivações sem carga
 − enrolamento de AT fase-neutro, 1 bucha na AT
 − elevação de temperatura 55/50º C
 − óleo mineral tipo A ou tipo B

Características opcionais
 − Visor de nível do óleo
 − Terminal de aterramento adicional
 − Válvula de alívio de pressão
 − suporte de para-raios
 − dispositivo para aterramento do terminal de neutro BT 

ao tanque
 − enrolamento de AT fase-fase, 2 buchas na AT
 − elevação de temperatura 65/60º C
 − óleo isolante na base vegetal

Os transformadores de distribuição monofásicos da ABB 
são especialmente projetados para alimentação de cargas 
residenciais de distribuição aérea. Também estão disponíveis 
para cargas de iluminação comercial, industrial e diversas 
outras aplicações. são projetados para condições de aplica-
ção normalmente encontradas em sistemas de distribuidoras 

Características opcionais
− Visor de nível do óleo
− Terminal de aterramento adicional
− Válvula de alívio de pressão
− suporte de para-raios
− dispositivo para aterramento do terminal de neutro BT 

ao tanque
− enrolamento de AT fase-fase, 2 buchas na AT
− elevação de temperatura 65/60º C

óleo isolante na base vegetal
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Transformadores de distribuição 
Trifásicos tipo poste até 300 kVA

1 Bucha BT

2 Bucha AT

3 Bujão de enchimento

4 Comutador de acionamento externo

5 Conector de aterramento

6 Gancho de suspensão

7 Placa de identificação

8 Radiadores

9 suporte para poste

10 Válvula de alívio de pressão

Detalhamento

Dimensões

Pot. (kVA) C (mm) L (mm) A (mm) Massa (kg)

15 870 565 825 228

30 830 630 970 240

45 1005 645 970 282

75 1125 675 980 396

112,5 1180 735 980 500

150 1300 900 1300 565

225 1300 1100 1350 735

300 1500 1200 1350 900

9
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Descrição
Os transformadores de distribuição trifásicos da ABB são es-
pecialmente projetados para alimentação de cargas residenciais 
de distribuição aérea. Também estão disponíveis para cargas 
de iluminação comercial, industrial e diversas outras aplicações. 
são projetados para condições de aplicação normalmente 
encontradas em sistemas de distribuidoras de energia.

Características-padrão
Os transformadores trifásicos da ABB respeitam, como míni-
mo, os requerimentos das normas ABnT nBR 5356 e 
nBR 5440, conforme abaixo indicado:

 − Radiadores elípticos, aletados ou corrugados
 − dispositivo de suspensão
 − Terminal de aterramento
 − Placa de características
 − suporte de poste integrado ao tanque
 − Comutador de derivações sem carga, 3 ou 5 posições
 − elevação de temperatura 55/50º C
 − óleo mineral tipo A ou tipo B

Características opcionais
 − Visor de nível do óleo
 − Tanque corrugado, hermeticamente selado
 − Válvula de enchimento
 − Válvula de drenagem
 − Válvula de alívio de pressão
 − suporte de para-raios
 − Comutador de derivações sem carga, 7 posições
 − elevação de temperatura 65/60º C
 − óleo isolante na base vegetal

Os transformadores podem ser também auto-protegidos, ou 
possuir outras confi gurações de acordo com as especifi cações.
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Transformadores de distribuição
Tipo subestação até 10.000 kVA

Descrição
Os transformadores de média potência da ABB são utilizados 
para abaixar ou elevar o nível de tensão de sistemas trifási-
cos, principalmente em áreas metropolitanas e para aplica-
ções industriais. Os transformadores podem ser projetados 
para as mais adversas condições climáticas e serem instala-
dos tanto em ambientes internos como externos.

Através do know-how da ABB, o mercado conta com uma 
grande variedade de alternativas para este produto, dentre 
elas o tanque corrugado e o óleo isolante em base vegetal. 
O tanque corrugado possui a vantagem de diminuir de ma-
neira expressiva o dimensional do transformador, oferecendo 
a possibilidade de redução da área a ser ocupada. Já o óleo 
vegetal possui, dentre suas características principais, um 
maior ponto de fulgor e combustão e a propriedade do líquido 
isolante possui a característica de biodegradabilidade, após 
certa exposição no meio ambiente.

Características-padrão
Os transformadores tipo subestação da ABB respeitam, como 
mínimo, os requerimentos das normas ABnT nBR 5356, con-
forme indicado a seguir:

Potência superior a 300 kVA e inferior ou igual 1.000 kVA
 − Indicador externo de nível do óleo
 − Provisão para instalação de termômetro do óleo
 − Válvula de drenagem de óleo
 − dispositivo para retirada de amostra de óleo
 − Meios de aterramento do tanque
 − Meios para suspensão e locomoção

Adicionalmente aos citados acima, para potência superior a 
1.000 kVA e inferior a 5.000 kVA

 − dispositivo de alívio de pressão
 − Caixa de ligação
 − Meios de ligação para filtro
 − Apoio para macacos
 − Abertura de inspeção

Adicionalmente aos citados anteriormente, para potência 
superior ou igual a 5.000 kVA

 − Indicador de temperatura do enrolamento
 − Indicador de temperatura do óleo
 − Relé detector de gás tipo Buchholz

Características opcionais
Adicionalmente aos requerimentos das normas ABnT nBR 
5356, os transformadores fabricados pela ABB poderão 
receber outros acessórios de acordo com as necessidades 
de cada cliente. Consulte os nossos especialistas a fim de 
identificar o melhor transformador para a sua necessidade.

Transformador tanque corrugado seladoTransformador tanque aletado selado

Descrição
Os transformadores de média potência da ABB são utilizados 
para abaixar ou elevar o nível de tensão de sistemas trifási-
cos, principalmente em áreas metropolitanas e para aplica-
ções industriais. Os transformadores podem ser projetados 

Transformador tanque aletado selado

Adicionalmente aos citados acima, para potência superior a 
1.000 kVA e inferior a 5.000 kVA

dispositivo de alívio de pressão

Transformador tanque corrugado selado
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1 Acionamento do comutador

2 Bucha AT

3 Bucha BT

4 Bujão de enchimento

5 Conector de aterramento

6 Olhal de suspensão da tampa

7 Olhal de suspensão da tampa

8  Placa de circuito para 

equipamentos auxiliares

9 Placa de identificação

10  Radiador corrugado

11 Rodas bidirecionais planas

12  Válvula gaveta

13 Válvula de alívio de pressão 

sem contatos

1 Bucha de baixa tensão

2 Bucha de alta tensão

3 Acionamento do comutador

4 Radiador aletado flangeado

5 Terminal de aterramento

6 Placa de identificação

7 Gancho de suspensão

8 Apoio para macaco

9 Rodas bidirecionais

10  Válvula de drenagem

11 Válvula de enchimento

12 Olhal de suspensão da tampa

Acessórios conforme KIT

13 Placa circuito equipamentos 

auxiliares

14 Termômetro de óleo

15 Indicador de nível de óleo

16 Válvula de alívio de pressão

17 Relé de pressão súbita

18 Caixa de ligação 

equipamentos auxiliares

Transformador tanque corrugado selado

Pot. Dimensões externas (mm) Massas aproximadas (kg)

(kVA) A B C D Óleo Parte ativa Total

15 kV 15 kV 15 kV 15 kV 15 kV 15 kV

500 1520 1020 1265 520 280 600 1250

750 1700 1020 1500

670

475 820 1795

1000 1620 1060 1520 410 1015 2175

1500 1900 1150 1725 735 1350 3090

2000 2055 1210 1735

820

790 1830 3615

2500 2130 1350 1800 870 2170 4410

3000 2230 1390 1850 1060 2430 4960

4000 2230 1450 2300 1070 1500 3000 7050

5000 2750 1550 2490 2000 4200 9000

Transformador tanque aletado selado, tampa/tampa

Pot. Dimensões externas (mm) Massas aproximadas (kg)

 A B C Óleo Parte 

ativa

Tanque  

e acess.

Total

500 1400 1165 1360 308 (346 l.) 588 555 1451

750 1330 1650 1705 372 (418 l.) 820 828 2020

1000 1385 1720 1830 442 (496 l.) 1050 883 2375

1500 1490 2215 1910 584 (656 l.) 1445 1185 3215

2000 1585 2800 1910 650 (731 l.) 1830 1310 3790

2500 1680 2120 1980 782 (880 l.) 2155 1623 4575

3000 1730 2240 2030 945 (1062 l.) 2430 1830 5205

3500 2000 2500 2400 1145 (1287 l.) 2800 2200 6200

4000 2230 2680 2650 1386 (1558 l.) 3300 2650 7340

4500 2700 2900 2900 1700 (1513 l.) 4200 3200 9100

5000 3100 3040 3200 2300 (2047 l.) 5100 3650 11050

Dimensões

A

12

17 11 16

18 13

10 5

8

9

Para potências acima das especificadas na tabela, consulte a ABB.

4

2

1

B

C

15

8 6

C

9 3
2 13

12
5 11

B

A

1
4 7

10

D

Detalhamento

6

3 14 7

15
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Transformadores de distribuição
Tipo subterrâneo até 2.500 kVA

Descrição
Os transformadores tipo subterrâneo da ABB podem ser 
construídos com potência entre 300 kVA e 2.500 kVA e são 
especialmente projetados para aplicação em sistemas de 
distribuição subterrâneos, principalmente em centros urbanos 
de regiões metropolitanas. são de construção robusta e equi-
pados com sistemas de monitoramento e proteção, propor-
cionando alta confiabilidade e segurança. Por sua aplicação, 
estes transformadores podem ser isolados alternativamente 
com óleo isolante em base vegetal, compondo então uma 
solução que preserva o meio ambiente.

Características-padrão
Os transformadores tipo subterrâneo da ABB respeitam, 
como mínimo, os requerimentos das normas ABnT nBR 
9369/86 e nBR 5356/07, conforme indicado a seguir:

 − Válvula de enchimento na tampa
 − Indicador de nível de óleo
 − Ganchos de suspensão incorporados ao tanque
 − Válvula de drenagem
 − neutro aterrado com terminal incorporado ao tanque
 − Placa de características
 − Válvula de alívio de pressão com direcionador de óleo
 − Manômetro
 − dispositivo de enchimento de gás
 − Indicador de temperatura do óleo
 − óleo mineral tipo A ou tipo B
 − Terminais da alta tensão tipo desconectável
 − suporte para macaco

Características opcionais
 − Indicador magnético de nível do óleo
 − Terminal desconectável na alta tensão com bucha cavida-

de de inserção
 − Flange nos terminais de baixa tensão
 − Painel de comutação interna de 3, 5 e 7 tap’s
 − Abertura de inspeção na tampa
 − duplo manômetro e indicador de nível
 − óleo isolante na base vegetal

Adicionalmente aos requerimentos das normas ABnT nBR 
5356, os transformadores fabricados pela ABB poderão 
receber outros acessórios de acordo com as necessidades 
de cada cliente. Consulte os nossos especialistas a fim de 
identificar o melhor transformador para a sua necessidade.
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Potência (kVA) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Massa (kg)

300 1380 920 1205 1200 1200 2000

500 1440 1050 1240 1200 1200 2500

750 1730 1050 2070 1300 1300 3200

1000 1730 1070 2070 1300 1300 4000

1500 1950 1400 2200 1420 1550 5200

2000 2100 1600 2340 1420 1550 6800

2500 2300 1750 2400 1550 1700 7800

Dimensões

Detalhamento

1 Bucha de alta tensão (cavidade 

de inserção)

2 Bucha de baixa tensão

3 Conector terminal secundário

4  Proteção para buchas AT

5 Proteção para buchas BT

6 Visor externo de nível de óleo

7 Válvula drenagem globo 

flangeada

8 Válvula de alívio de pressão

9 Válvula para enchimento de gás

10 Tampa de inspeção

11 Termômetro

12 Manômetro

13 Placa de identificação

14 Terminal de aterramento 

(diagonalmente opostos)

15 Bujão de enchimento

16 Ganchos de suspensão

17 Apoios para macaco

18 Terminal neutro

19 Radiadores

20 Olhal para içamento da tampa

1
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Transformadores de distribuição
Tipo pedestal até 1.500 kVA

Descrição
Os transformadores tipo pedestal da ABB podem ser constru-
ídos com potência entre 15 kVA e 1.500 kVA e são especial-
mente projetados para aplicação em sistemas de distribuição 
subterrâneos, alimentando shopping centers, condomínios 
residenciais, escolas, instituições e estabelecimentos indus-
triais. Por sua aplicação, estes transformadores podem ser 
isolados alternativamente com óleo isolante em base vegetal, 
compondo então uma solução que preserva o meio ambiente.

Características-padrão
Os transformadores tipo pedestal da ABB respeitam, 
como mínimo, os requerimentos das normas ABnT nBR 
5356/2007, conforme indicado a seguir:

 − Indicador de nível de óleo
 − Ganchos de suspensão incorporados ao tanque
 − Válvula de drenagem
 − Alimentação simples na alta tensão com terminais tipo 

desconectável
 − óleo mineral tipo A ou tipo B
 − Fusível de expulsão (tipo baioneta) na alta tensão
 − Fusível limitador de corrente na alta tensão.

Características opcionais
 − dupla alimentação na alta tensão para sistema em anel 

com 6 terminais;
 − Chaves de interrupção sob carga na alta tensão
 − Indicador de temperatura do óleo
 − Manômetro
 − Terminal desconectável na alta tensão com bucha cavida-

de de inserção
 − Proteção da baixa tensão dividida em circuitos individuais
 − óleo isolante na base vegetal

Adicionalmente aos requerimentos das normas ABnT nBR 
5356, os transformadores fabricados pela ABB poderão 
receber outros acessórios de acordo com as necessidades 
de cada cliente. Consulte os nossos especialistas a fim de 
identificar o melhor transformador para a sua necessidade.
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Detalhamento

Dimensões 

1 Compartimento de alta tensão

2 Compartimento de baixa tensão

3  Bucha de alta tensão (tipo poço)

4 Bucha de baixa tensão

5 Trava do compartimento de alta 

tensão

6 Fecho para compartimento de 

baixa tensão

7 Cadeado

8 Placa de advertência interna

9 Placa de advertência externa

10 Placa de identificação

11 Visor de nível de óleo

12 Válvula para enchimento de gás

13 Baionetas para fusíveis AT

C
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J
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Potência 

(kVA)

A 

(mm)

B 

(mm)

C 

(mm)

D 

(mm)

E 

(mm)

F 

(mm)

G 

(mm)

H 

(mm)

I 

(mm)

J + 10

(mm)

K + 10

(mm)

Vol.óleo 

(l)

Massa 

total 

(kg)

75 1420 1130 995 1225 780 150 780 840 76 1020 430 250 880

150 1510 1210 1030 1125 780 150 780 870 76 1020 430 295 1045

300 1700 1520 1220 1330 1020 210 980 1020 105 1120 430 610 1720

500 1800 1760 1340 1330 1070 210 1070 1080 105 1120 430 910 2780

750 1850 1800 1360 1330 1165 210 1070 1080 105 1140 430 1100 3840

1000 1950 1820 1450 1440 1170 280 1150 1150  125 1140 430 1250 4900

1500 2000 1880 1600 1440 1250 280 1150 1230 125 1160 430 1400 5300

FusíVel lIMITAdOR 
de CORRenTe

FusíVel de eXPulsãO 
(BAIOneTA)

14 dispositivo para enchimento e 

ligação filtro prensa

15 Acionamento externo do 

comutador

16 Válvula de alívio

17 Termômetro

18 Manômetro

19 Válvula de drenagem e amostra 

com bujão

20 dispositivo de aterramento

21 Gancho de suspensão

22 Radiadores

23 Jampe de ligação 

 (armário – porta)

24 Barreira metálica removível

25 Terminal neutro
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10ABB Ltda.
Produtos de potência  
Rua dr. Pedro Zimmermann, 5470 
89068-000 – Blumenau, santa Catarina, Brasil 
ABB Atende: 0800 0 14 9111 
Tel.: +55 47 3221-3100 
Fax: +55 47 3221-3119 
e-mail: abb.atende@br.abb.com 

www.abb.com.br
www.abb.com/transformers 

Reservamos o direito de fazer altera-
ções técnicas ou modificar o conteúdo 
deste documento sem aviso prévio.  
no que diz respeito a ordens de com-
pra, as indicações aprovadas, devem 
prevalecer. ABB não aceita qualquer 
responsabilidade por possíveis erros 
ou falta de informação possível neste 
documento. 

Reservamos todos os direitos sobre 
este documento, no assunto e ilustra-
ções contidas nele. qualquer repro-
dução, divulgação a terceiros ou a 
utilização de seu conteúdo - no todo ou 
em partes - é proibido sem autorização 
prévia por escrito da ABB. 

© Copyright [2010] ABB.  
Todos os direitos reservados.


