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Chaves de Operação s/ Carga e Contatores Modulares 
 
A operação de altas correntes desmistificada seja nos sistemas VLT ou 
nos operados em Monotrilhos  

 

Sistema com dois  

compartimentos instalado no 

METRÔ - PANAMÁ 

 

 

 
 
 
 
Proporcionando aos nossos clientes benefícios-chave como: 

 
 Durabilidade e confiabilidade comprovadas por mais de 40 anos em  

campo. Sistemas estáveis inclusive nos valores de dissipação térmica. 
 

Assegurar o desligamento de um 
trecho de alimentação de energia 
para poder executar manutenções 
em sistemas de transporte com alto 
volume de fluxo, protegendo a vida. 
Sim, é possível com a tecnologia da 
Lenoir ELEC. 
Montados em caixas em polyester 
com fibra de vidro resistentes ao 
vandalismo, com grau de proteção 
IP55 pela norma CEI 62208:2011, 
resistente a choques pela IK 10 
pela norma CEI 62208:2011, 
aprovados em provas de pressão, 
choques e fogo em conformidade 
com a norma CEI 61439-5:2010, 
resistentes à corrosão pela 
C4H:ISO 12.944:1999, e, tendo 
Classe de isolação II pela 
CEI61439-1:2011, além de pode ter 
sistemas de ventilação natural, 
desde que haja permissão para 
IP44 aqui estão os sistemas da 
Lenoir Elec a viabilizar projetos. 
Operam em tensões de até 1500 V 
CC através das chaves FA e 
eventualmente dos contatores 
modulares de histórico de sucesso 
CB em seu compartimento de BT. 
Os compartimentos são 
diferenciados para receber as 
funções de proteção ou de 
operação.  
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 Sistemas isentos dos problemas tradicionais de corrosão, requerendo 
manutenções desnecessárias ao longo da vida do equipamento. 

 
 Operação permite planos de manutenção confiáveis, rápidos e o sistema 

como um todo apresenta menor custo de propriedade e maior tempo de 
disponibilidade para atividade comercial. 
 

 Unidades que podem ser entregues com alto índice de customização, de 
sorte a atender a realidade de cada cliente. 

 
 
Todos os produtos são desenvolvidos e fabricados em uma planta com 
certificação ISO 9001. A qualidade é fundamental para todos os aspectos.  
 
 
 
Especialistas em Equipamentos de Alta Corrente. 

          


