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Oscilógrafo Para Disjuntores     

CAT série II  
 

 

  

• Simples e fácil de operar 

• Projeto robusto desenvolvido para uso em campo  

• Medições precisas em ambiente de alta tensão 

• Medições de tempo e movimento 

• Recurso de Ambos os lados aterrados 

• Microhmímetro embutido (até 500A) 

• Ensaio de resistência dinâmica 

• Análise detalhada com o software DV-Win   

 

Descrição  

 

Os oscilógrafos CAT série II são instrumentos operados em modo stand-alone ou 
controlados com computador para avaliação da condição de disjuntores. Os canais de 
temporização gravam os tempos dos contatos de arco, resistores de preinserção e 
auxiliares. O CAT II grava os gráficos das correntes das bobinas de abertura e fechamento 
e os deslocamentos das partes móveis. Os canais de contatos principais também podem 
realizar a medição do valor das resistências de preinserção (caso estejam presentes no 
disjuntor). Os resultados dos ensaios podem ser baixados em um dispositivo de memória 
USB ou salvos na memória interna. A memória interna do CAT II pode armazenar até 500 
resultados de ensaios (dados numéricos e gráficos). Com uma impressora térmica 
embutida, como acessório opcional, os resultados podem ser impressos em papel de 
112mm em formato gráfico e de tabela. 
 
O CAT II permite uma seleção fácil das diferentes sequências de ensaio: 
 
• Abertura (O) 

• Fechamento (C) 

• Religamento (O-0,3s-C) 

• Tripfree (CO) 

• Abertura seguida de fechamento (O-C) 

• Fechamento seguido de abertura (C-O) 
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• Abertura, fechamento, abertura (O-C-O) 

• Teste de primeira abertura – First trip (O) 

 

Operações múltiplas podem ser iniciadas usando tempos de atraso padrão ou através de 

sensoriamento da posição dos contatos. 

A operação do disjuntor pode ser iniciada de diferentes modos (por uma instância numa 

sala de controle, por um controle local, ou externamente por um dispositivo de testes) 

dependendo das condições de ensaio. Alguns disparos de tempo estão disponíveis para 

gravar medições em várias condições de ensaio: 

• Trigger externo 

• Canais analógicos 

• Canais auxiliares 

• Canal de controle de bobinas 

 

As entradas auxiliares são usadas para monitorar contatos secos ou molhados. A entrada 

de trigger externo pode ser utilizada como uma entrada auxiliar adicional. Os dois canais 

analógicos de controle de bobinas podem medir e gravar todas as correntes 

simultaneamente (Abertura e fechamento), até 35 A CA ou CC. 

Os quatro canais analógicos adicionais possuem quatro faixas selecionáveis (±0,5 V, ±2,5 

V, ±60 V e ±300 V CA/CC). Que são usadas para monitorar: 

 

• Tensão da bateria da subestação do disjuntor 

• Conexão para o alicate amperímetro para monitoramento durante o teste “First trip”. 

• Outros sinais analógicos que podem ser relevantes. 

 

Os canais transdutores são projetados para medição do deslocamento das partes móveis 

do disjuntor, deterioração dos contatos, sobre curso, rebote, tempo de amortecimento e 

velocidade média. Transdutores analógicos ou digitais podem ser conectados a este canal 

universal. 

Aplicação  

A lista de aplicações deste instrumento inclui:  

• Medição de tempo de até 12 contatos principais (4 aberturas por fase) incluindo 

resistores de preinserção (caso estejam presentes no disjuntor) e 6 contatos auxiliares. 

• Medição do valor dos resistores de preinserção. 

• Avaliação de sincronismo entre os polos do disjuntor. 

• Medição das correntes de bobina, simultaneamente para até 4 bobinas. 
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• Avaliação do estado das baterias da subestação por gráfico apresentando o valor da 

tensão. 

• Medição do deslocamento, deterioração dos contatos, sobrecurso, rebote, tempo de 

amortecimento e velocidade média das partes móveis do disjuntor. 

• Ensaio “First trip”. 

• Medição de resistência estática. 

• Medição de resistência dinâmica. 

 

 
Ensaio de Temporização 

 

A medição do tempo das operações mecânicas é um dos mais importantes ensaios para 

determinar a condição real do disjuntor. Os ensaios de medição de tempo preenchem 

todos os requisitos definidos pelas normas IEC 62271-100 e IEEE C37.09. 

Em sistemas trifásicos, não apenas os contatos em um único polo têm de operar 

simultaneamente, mas todos os polos devem operar ao mesmo tempo. Todos os contatos 

devem ser sincronizados, com uma certa tolerância limite. 

O sincronismo entre os polos do disjuntor durante uma operação de abertura não deve 

exceder 1/6 da frequência nominal (3,33 ms em 50 Hz; 2,78 ms em 60 Hz) e durante o 

fechamento não deve exceder ¼ da frequência nominal (5 ms para 50Hz; 4,17 ms em 60 

Hz). 

Medições simultâneas em uma fase são importantes onde um certo número de contatos 

são conectados em série. 

A diferença máxima nos instantes da separação dos interruptores conectados em série não 

deve exceder 1/8 do ciclo na frequência nominal (2,5 ms em 50 Hz; 2,08 ms em 60 Hz). A 

máxima diferença entre os instantes que os contatos tocam em interruptores conectados 

em série não deve exceder 1/6 do ciclo da frequência nominal (3,33 ms em 50 Hz; 2,78 ms 

em 60 Hz). 

Os contatos auxiliares são controlados pelo mecanismo de operação e são usados para 

indicação dos estados dos contatos principais. Não existem requisitos relacionados a 

medição dos contatos auxiliares descritos nas normas IEC e IEEE. De qualquer forma, 

para avaliar a condição do disjuntor de alta tensão, é importante checar sua operação. 

Contatos do tipo “a” seguem o contato principal e devem abrir/fechar à frente da 

abertura/fechamento dos contatos principais. Os contatos do tipo “a” são conectados em 

série com a bobina de abertura e interrompem o circuito de bobina de abertura quando o 

disjuntor abre. 

Os contatos do tipo “b” devem abrir/fechar quando o mecanismo de operação solta sua 

energia armazenada de forma a fechar/abrir o disjuntor. O contato tipo “b” é conectado em 

série com a bobina de fechamento, interrompendo o circuito da bobina de fechamento 

quando o disjuntor está fechado. 
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Recurso de aterramento em ambos os lados 

 

O recurso BSG (Both Sides Grounded) habilita um ensaio rápido e seguro em subestações 
de alta tensão, sem remover as conexões de aterramento de segurança em ambos os 
lados do disjuntor. Não são requeridos módulos ou caixas remotas adicionais. 
Cada entrada de temporização de contato principal é capaz de detectar o estado dos 
contatos em caso de ambos os terminais estarem aterrados. 
 

Medição de Movimento 

 

A medição do movimento do sistema de contatos de disjuntores de alta tensão é de crucial 

importância para a avaliação da condição do objeto sob ensaio. Os três canais de 

transdutores de movimento podem adquirir dados de 3 transdutores de movimento lineares 

ou rotativos. Cada canal pode ser configurado como transdutor analógico ou digital. 

Devido ao desenho dos canais de transdutores universais, o usuário é livre para conectar 

uma variedade de transdutores de movimento disponíveis no mercado. 

Valores de performance como deslocamento, sobrecurso, rebote, deterioração de contatos 

são obtidos como resultados das medições. Estes valores podem ser comparados com os 

dados de referência do fabricante e dados adquiridos em medições prévias. Isto fornece 

indicações sobre potenciais desgastes do disjuntor. 

A velocidade média é calculada entre dois pontos da curva de movimento. O ponto 

superior é definido como a distância em comprimento ou tempo passado desde a posição 

fechada do disjuntor. O ponto inferior é determinado baseado no ponto superior. Este pode 

ser a distância abaixo do ponto superior ou o tempo decorrido após o ponto superior.  

FASE A FASE B FASE C 

Contatos 

Auxiliares 

Linha de alta tensão Linha de alta tensão 

Um lado aterrado Ambos os lados aterrados 

Corrente 
Induzida 

Corrente 
Induzida 

Corrente 
Induzida 



  

  

5  

   
0 
3 
- 29 
  

 

  

O usuário pode montar os transdutores nas partes acessíveis das ligações mecânicas do 

disjuntor. Os instrumentos também, frequentemente, registram o movimento rotativo, 

mesmo quando é conhecido que o movimento dos contatos principais é linear. Como 

resultado, os dados de movimento obtidos não representam o movimento real dos contatos 

principais, mas apenas a interpretação linear ou não linear do deslocamento das partes 

móveis dos contatos principais. O software DV-Win provê um recurso de função de 

transferência que permite o usuário definir parâmetros lineares ou não-lineares de forma a 

obter os valores reais de deslocamento das partes móveis dos contatos principais.   

 

Transdutor rotativo digital montado num disjuntor ABB LTB 245kV SF6 

 

Posição Fechada 

Toque do contato 

Posição Aberta 

Velocidade média 

Curso 

Rebote 

Sobrecurso 

Wipe 
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Medição da Corrente das Bobinas 

 

A norma IEC 62271-100 afirma que é desejável gravar as formas de onda das correntes de 

bobina, pois isso fornece informações sobre o estado das bobinas (por exemplo, aumento 

de atrito nos êmbolos, isolação queimada, parte do enrolamento em curto circuito), das 

travas de liberação para operação dos mecanismos (por exemplo, aumento de fricção) e 

do mecanismo de operação (por exemplo, se há redução da velocidade de operação que 

pode ser vista baseada no tempo de abertura dos contatos auxiliares). 

Quando um comando de abertura ou fechamento é iniciado, a bobina é energizada (ponto 

1) e o aumento da corrente causa um campo magnético que aplica uma força no êmbolo 

de ferro. Quando a força no êmbolo excede a força de retenção, o êmbolo começa a se 

mover (ponto 2). O movimento do êmbolo induz uma FEM na bobina, efetivamente 

reduzindo a corrente. 

 A massa combinada do êmbolo e da trava continua a se mover a uma velocidade 

reduzida, causando uma posterior redução da corrente na bobina (pontos 2 a 3) até bater 

no amortecedor trazendo para a posição estacionaria (ponto 3). 

Se os valores das correntes nos pontos 2 e 3 forem maiores que o especificado e o tempo 

no ponto 3 é mais longo que o especificado, pode ser indício de fricção do êmbolo e da 

trava. Com o êmbolo em descanso, a corrente aumenta ao nível de saturação (A corrente 

CC é proporcional à resistência da bobina, ponto 4). Se o valor da corrente entre os pontos 

4 e 5 desviam dos valores especificados pode indicar queima da isolação ou parte do 

enrolamento da bobina em curto. Enquanto isso a trava desbloqueia o mecanismo de 

operação, liberando a energia armazenada para abrir os contatos principais do disjuntor. 

Tipicamente, após um atraso curto na abertura dos contatos auxiliares, desconectando a 

bobina de abertura da tensão de controle (ponto 5). Como a bobina é desenergizada, a 

corrente cai rapidamente a zero de acordo com a indutância da bobina (ponto 6). Tempo 

6 Corrente cai a zero 

5 Contato auxiliar abre 4 Corrente máxima, proporcional a resistência da bobina 

2 Êmbolo 
começa a se 

mover 

 

3 Êmbolo acerta o 
amortecedor 

1 Bobina 

desligada 



  

  

7  

   
0 
3 
- 29 
  

mais longo que o especificado nos pontos 5 e 6 podem indicar mal funcionamento nos 

contatos auxiliares ou energia insuficiente no mecanismo de operação. 

 
Ensaio First Trip 

 

A análise “First Trip” é importante para determinar a condição do mecanismo de operação 

das bobinas. O disjuntor gasta a maior parte da sua vida útil conduzindo a corrente sem 

qualquer operação. Uma vez que um relé de proteção detecta um problema, o disjuntor, 

que ficou estacionário, talvez por um ano ou mais, deve operar o mais rápido possível. 

Todavia, se o disjuntor não for operado durante um longo tempo, a fricção do mecanismo 

de liberação da trava de abertura pode aumentar. 

Informações sobre a fricção da trava, contatos do circuito de abertura, tensionamento 

insuficiente da mola, podem ser compreendidos com a gravação da forma de onda da 

corrente durante o ensaio “First trip”. 

 

 

Como o disjuntor está em serviço, a forma convencional de medição off-line, com os cabos 

de medição de tempo nos interruptores não pode ser usada. Ao invés dos cabos de 

temporização dos contatos principais, três alicates amperímetros são usados. Esses 

sensores de corrente mostram a corrente que flui através do secundário do transformador 

de corrente de cada fase. O momento em que a corrente para de fluir revela o tempo de 

abertura do disjuntor. 

 

FASE A FASE B FASE C 

Secundário do 
TC 

Comando 

Bobinas 

Bateria ou 

fonte 

Fecha Abre 
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Medição de resistência estática 

 

O Microhmímetro embutido de até 500 A gera uma corrente contínua pura, livre de ripple, 

com uma rampa regulada automaticamente. A medição de resistência, utiliza o bem 

conhecido método Kelvin de quatro pontos. 

 

A corrente é gerada através dos contatos do disjuntor fechados. A queda de tensão é 

medida entre os terminais do disjuntor. A resistência é calculada usando a lei de Ohm: R = 

U/I. 

 

 

 

DRM (Medição de Resistência Dinâmica) 

 

O Microhmímetro embutido também pode ser usado para realizar o DRM (Dynamic 

Resistance Measurement). O Ensaio DRM é realizado injetando-se uma corrente através 

do contato do disjuntor e simultaneamente monitorando a queda de tensão e a corrente 

que flui durante uma operação do disjuntor. O Ensaio DRM requer um analisador de 

disjuntores com alta resolução de medição. 

A curva de resistência, como uma função da movimentação pode revelar problemas 

potenciais relacionados a condição do contato de arco. O valor de corrente injetado deve 

ser o maior possível, não abaixo de 100A, para fornecer uma leitura de queda de tensão 

confiável, permitindo, então, uma detecção facilitada do contato de arco. 

Os modelos CAT 66 e CAT126 incorporam o Microhmímetro mais poderoso, podendo 

gerar até 500 A. 
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DV-Win 

 

O software DV-Win fornece a aquisição e análise dos resultados dos ensaios, bem como o 

controle de todas as funções do CAT série I a partir de um PC. A apresentação gráfica de 

uma variedade de medições e resultados de ensaio de temporização usam cursores e 

poderosas funções de ampliação para análises detalhadas. Cores, grades, escalas e 

posicionamento dos dados de ensaio podem ser controlados pelo usuário. O DV-Win 

suporta a conversão automática de unidades (por exemplo ciclos para segundos ou mm 

para polegadas). Os resultados do ensaio podem ser exportados em formato .dwc para 

análises posteriores 
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• Controle total das operações a partir de um PC 

• Carregamento de resultados a partir do instrumento 

• Aquisição e análise dos resultados do ensaio 

• Os resultados podem ser vistos, editados, salvos, imprimidos e exportados. 

• Visualização e sobreposição de alguns gráficos, para uma comparação fácil dos 

resultados obtidos. 

• Selecionar pontos de medição e intervalos usando dois cursores 

• Manipulação de ampliação e posicionamento do gráfico 

• Especificação da sequência de operação 

• Configuração customizada dos resultados gráficos 

• Criação de planos de teste para ensaios rápidos e fáceis em campo 

 

Dados técnicos 

Entradas de contatos principais  

• Número de entradas de contatos: 

o 12 (3x4), 4 dependendo do modelo 

• Cada canal detecta os contatos principais e de resistores de preinserção 

o Fechado ≤ 10 Ω 

o Faixa de detecção de resistores 10 Ω a 5k Ω 

o Aberto ≥ 5 kΩ 

o Tensão de circuito aberto: 20 Vcc 

o Corrente de curto circuito: 50 mA. 

Entradas auxiliares  

• Número de canais: 6, isolados galvanicamente (entrada de trigger externo pode ser 

utilizada como a terceira entrada auxiliar) 

• Selecionável pelo usuário: Seco ou molhado 

• Sensor de contato (seco): 

o Circuito aberto: 24 Vcc 

o Corrente de curto circuito: 5 mA 

• Sensor de tensão (molhado): 
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o Tensão de trabalho: 300 Vcc, 250 Vca 

o Modo de ativação baixa: ± 5V 

o Modo de ativação alta: ± 10V 

• Proteções contra sobrecorrente e sobretensão 

Medição de tempo 

• Resolução da medição de tempo: 

o 0,1ms para um ensaio com duração de até 2s (amostragem em 10kHz) 

o 1ms para um ensaio com duração de até 20s (amostragem em 1kHz) 

o 10ms para um ensaio com duração de até 200s (amostragem em 100 Hz) 

• Precisão da medição de tempo: 

o 0,05% da leitura ± resolução 

Operações do disjuntor 

• Fechamento – Close (C) 

• Abertura – Open (O) 

• Close-Open (C-O) 

• Open-Close (O-C) 

• Open – Close – Open (O-C-O) 

• First trip 

Controle das bobinas 

• Número de canais: 4 (Bobinas de abertura e fechamento) 

• Duas saídas separadas para disparo das bobinas 

• Característica de controle: 300Vcc máx, 35Acc máx 

• Controle de tempo por driver eletrônico 

• Entrada da fonte das bobinas: 300Vcc máx, 35Acc máx 

Medição de corrente 

• Medição de corrente para as bobinas de abertura e fechamento, 2 canais, sensor de 

efeito Hall 

• Faixa de medição: ±35 Acc. a 5 kHz 
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• Precisão: ± (0,5% da leitura + 0,1% FE) 

• Representação gráfica: Forma de onda da corrente é mostrada com resolução de 

0,1ms 

Entradas analógicas 

• 4 canais – Medição de corrente das bobinas 

• 4 canais de tensão, cada canal tem 4 faixas: ±0,5 V, ±2,5 V, ±60 V e ±300 V ac/cc 

• Entradas analógicas são isoladas em relação a todos os outros circuitos 

Medição de resistência estática 

• Microhmímetro embutido de 500ª, dependendo do modelo. 

• Faixa de geração de corrente: 5 a 500 A 

• Máxima tensão na carga: 6,2V 

• Faixa de medição de resistência: 0,1 µΩ - 999,9 mΩ 

• Resolução: 0,1 µΩ 

• Precisão: ± (0,1 % leitura + 0,1 % FE) 

Medição de resistência dinâmica 

• Canais de medição de tensão e corrente. 

• Taxa de amostragem: 20 kHz (0,05 ms) 

• Resolução: 16 bit 

• Operação disponível durante o DRM: Open (O) 

Saída CC 

• Fonte de alimentação 24V para alicate amperímetro. 

Memória Interna 

• 500 resultados de ensaios (dados numéricos e gráficos) 

Impressora (Opcional) 

• Impressora térmica 

• Impressão gráfica e numérica 

• Papel de 80mm de largura 
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Entradas para transdutores 

• Entrada para transdutor digital: 3, 2500 ppr 

• Entrada para transdutor analógico: 3, 16 bit 

• Fonte interna de 5Vcc para os transdutores lineares 

Disparos para medição de tempo 

• Trigger externo: 2 canais ( Tensão de entrada do Trigger: 10 – 300 V ca/cc) 

• Corrente de bobinas: Limiar de disparo selecionável pelo usuário 

• Entradas auxiliares (mudança do estado dos contatos) 

Dimensão e Peso 

• Dimensões (L x A x P): 

o 405mm x 170mm x 335mm 

• Peso: 5,5 a 7 kg 

Alimentação 

• Tensão de entrada: 90 a 264 Vca 

• Frequência: 50/60Hz 

• Potência de entrada: 3900 VA 

Condições ambientais 

• Temperatura de operação: 

o -10°C a + 55°C 

• Armazenamento e transporte: 

o -40°C + 70°C 

• Umidade relativa: 5 a 95% sem condensação. 

Todas as especificações listadas aqui são válidas para a temperatura de 25°C e os 

acessórios recomendados. Estas especificações estão sujeitas a mudança sem aviso 

prévio. 
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Cabos para contatos principais 

5m com garra SCT 
Extensores para cabos de 

contatos principais de 5m 
Controle de bobinas 5m – 

terminação pino banana 
Contatos auxiliares 5m – 

terminação pino banana 

              

Trigger externo 5m – 

terminação pino banana *  

Contatos analógicos, 4 de 

5m – terminação pino 

banana 

Alimentação das bobinas, 

2 de 5m – terminação 

pino banana 

Alicate amperímetro 

30/300 A 

  

    

  

    
  

Transdutor digital rotativo com 

cabo 5m – terminação pino 

banana 

Transdutor linear analógico 

com cabo 5m – terminação 

pino banana 

Conversor linear para 

rotativo  
Case para cabos  

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Bolsa para cabos  Case de transporte  
Kit de transdutor de 

montagem universal 

 Kit de transdutor de 

montagem universal – 

versão estendida 
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CAT série II - modelos   
  

CAT35  

  

  

Entrada de contatos principais 

Número de entradas de contatos: 3 (3 x 1), 1 por fase 

  

Medição de resistência estática 

Microhmímetro embutido de 200 A  

  

  

CAT64A  

  

  

Entrada de contatos principais 

Número de entradas de contatos: 6 (3 x 2), 2 por fase 

  

  

CAT65  

  

  

Entrada de contatos principais 

Número de entradas de contatos: 6 (3 x 2), 2 por fase 

  

Medição de resistência estática 

Microhmímetro embutido de 200 A  

  

  

CAT66  

  

  

Entrada de contatos principais 

Número de entradas de contatos: 6 (3 x 2), 2 por fase 

  

Medição de resistência estática 

Microhmímetro embutido de 500 A  
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CAT124A  

  

  

Entrada de contatos principais 

Número de entradas de contatos: 12 (3 x 4), 4 por fase 

  

CAT125  

  

  

Entrada de contatos principais 

Número de entradas de contatos: 12 (3 x 4), 4 por fase 

  

Medição de resistência estática 

Microhmímetro embutido de 200 A  

 

  

CAT126  

  

  

Entrada de contatos principais 

Número de entradas de contatos: 12 (3 x 4), 4 por fase 

  

Medição de resistência estática 

Microhmímetro embutido de 500 A  
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