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Disjuntores de Média Tensão

O DMT é um disjuntor a vácuo magnético de uso interno 
para aplicações em média tensão de 15 e 24 kV .

Informações Gerais

O produto é composto 
por pólos individuais em 
conjunto trifásico e caixa 
de mecanismo de operação 
metálica em chassi. Os 
polos são fixos na estrutura 
da caixa de operação 
com sistema de isolação 
dedicado de hastes.

Pela estrutura de layout 
integrada, o mecanismo 
de operação da mola dos 
disjuntores é robusto, 
simples e com performance 
totalmente confiável tanto 
nas versões de faixas de 
corrente de 630 até 4000A, 
sendo a classificação de 
corrente de curto circuito de 
20 à 50 KA.

Os modelos estruturais 
podem ser fornecidos nos 
modelos, fixo ou gaveta 
extraível, com religamento 
automático, mantendo e 
garantindo a confiabilidade 
de intercambiabilidade em
corrediça horizontal de 
800mm.

A família de disjuntores DMT revela inovação e tecnologia, nos mais 
altos padrões para manobra em média tensão. A linha DMT é aplicada 
em geradores, capacitores, filtros, cabines primárias, motores, reatores e 
sistemas de linhas areas de distribuição em concessionárias, com total 
versatilidade e segurança. Equipamento de larga escala mundial, sendo 
testado e validado em situações de alto requisito, nas mais severas 
condições de emprego.

Além do uso geral, a linha DMT se aplica facilmente a sistemas residenciais, comerciais 
e industriais de grande porte, pela sua praticidade de instalação, opções de acessórios, 
modularidade e relação de custo x benefício.
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Linha DMT 
O DMT é um disjuntor a vácuo magnético 
permanente de uso interno para aplicações 
em média tensão  de 17 e 24 kV . Estes 
produtos utilizam a atuação magnética 
permanente independente da abertura 
manual ou automatizada no  fechamento e/
ou abertura. Devido ao acionamento suave, 
o mecanismo manual garante fechamentos 
e aberturas manuais, aliviando e omitindo a 
força armazenada da mola de acionamento. 

O mecanismo motorizado associado a mola 
tradicional, simplifica muito os comandos de 
transmissão, especialmente o dispositivo de 
desarme, usado para garantir o desligamento 
de emergência de carga, quando houver 
falha do sistema. O conjunto é construído 
de modo garantir alta confiabilidade, longa 
vida, manutenção simplificada e vida útil, 
em condições normais, de até 30..000 ciclos.

Por conta da adoção de materiais como ímã permanente de alto 
desempenho e o controlador microprocessado de alta tecnologia, 
o controle de regulação é um desenvolvimento proprietária 
da empresa, de modo que a potência de condução da bobina 
do atuador magnético, obtém a melhor curva de abertura e 
fechamento, executando manobras precisas, reduzindo colisões 
destrutivas, evitando deformações e acúmulo estático no polo 
condutor, melhorando muito a vida útil dos componentes 
mecânicos e oferecendo desempenho superior do disjuntor.

Estrutura simples, alta confiabilidade
O novo design do atuador magnético permanente, garante 
pouco peso, operação conveniente, ação  confiável e a redução 
do número de peças se comparado a outros modelos de 
máquinas de mola convencional. Na posição de fechamento, o 
ímã permanente utiliza o canal de baixa impedância magnética 
fornecido pelo núcleo de ferro estático e dinâmico. Na posição 
aberta, o imã permanece perto da mola de freio.

Com esse sistema o acionamento, do interruptor a vácuo, as 
manobras são executadas com movimento suave e preciso, sem 
a necessidade de sistemas anti-fechamento, anti-abertura, 
fechamento por erro ou fenômeno de abertura por erro. Sendo 
assim um disjuntor flexível e conveniente.

Tecnologia de controle avançada e longa vida
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Alimentação e controlador
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