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Capacidade de guindaste de 800T no Porto de Exportação Transformador de Conversor de 800 kV em Xiangjiaba, Xangai

Por mais de um século, concessionárias no mundo inteiro confiaram em serviços e 

produtos da GE para aumentar a confiabilidade do sistema de energia e aprimorar 

a resiliência e capacidade de resposta. Como líder global em produtos e serviços de 

infraestrutura de rede, a GE suporta um amplo conjunto de aplicativos, que envolvem 

desde a automação de subestações e da transmissão até redes de distribuição e 

medição inteligente, permitindo maior proteção, segurança e conectividade. 

Através de uma aliança com a XD Electric®, a GE tem um portfólio extenso que inclui 

equipamentos de alta tensão e extra alta tensão, que suportam os mais altos níveis 

mundiais de tensão para transmissão. 

A XD Electric é uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos primários 

dedicados à pesquisa, aplicação e ao desenvolvimento de equipamentos de 

transmissão de energia de alta tensão e Extra alta tensão. A XD Electric é também 

uma das principais fabricantes de transformadores de alta tensão na China, com 

capacidade de design de nível internacional e uma base instalada significativa para 

tecnologias de CC e CA de extra-alta tensão (UHV). Seus projetos são sólidos e a XD 

possui uma grande base instalada de determinadas tecnologias para reatores e 

transformadores de energia.

A XD|GE fornece um conjunto de produtos de transformador que oferecem uma 

ampla gama de tensões e capacidades para suportar os mais altos níveis de 

tensão existentes no mundo inteiro. Os produtos da XD|GE foram projetados para 

atender a uma variedade de aplicações de clientes, incluindo transformadores GSU 

(generator step-up), transformadores de subestação step-down, transformadores 

automático, transformadores de conversor de corrente contínua em alta tensão 

(CCAT), transformadores do retificador, transformadores do forno de arco voltaico, 

transformadores de tração ferroviária, reatores de estabilização, transformadores de 

alteração fásica e bobina fundida de resina seca. 

Projetados para Otimizar o Desempenho
Com unidades operando em alguns dos ambientes elétricos mais exigentes do 

mundo, a aliança XD|GE projeta e fornece soluções tecnológicas que proporcionam 

o mais alto nível de desempenho e confiabilidade para atender aos requisitos 

operacionais do cliente. A XD|GE conta com uma grande equipe técnica de 

especialistas em várias áreas de engenharia, que desenvolveram tecnologias 

avançadas, integradas e comprovadas de fabricação e design para todo o porftólio 

de produtos de transformadores. 

A XD|GE projeta e fornece soluções tecnológicas que superam os requisitos mais 

exigentes e críticos de confiabilidade e desempenho. 

Esses sistemas avançados produziram soluções inovadoras, incluindo o primeiro 

transformador automático do mundo com duas colunas e Extra alta tensão, de 1000 

kV e 1000MVA.

Revolucionando o Segmento de Transformadores de Alta Tensão
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Principais benefícios
Os esforços de desenvolvimento de reatores e transformador  têm 

sempre como foco maximizar o desempenho para: 

• Reduzir o pressão elétrica nas estruturadas de isolamento e ajudar 

a evitar a iniciação de descarga parcial

• Melhorar as características da distribuição de tensão de impulse 

de enrolamento com estudos aprofundados e análises de 

desempenho

• Reduzir a perda de controle de densidade de fluxo de vazamento

• Controlar o superaquecimento de condutores de corrente por 

meio de um novo projeto para a estrutura de organização dos 

condutores

• Aprimorar a confiabilidade operacional de transformadores por 

meio do aumento da resistência a curto-circuitos dos enrolamentos

• Minimizar os efeitos da polarização de CC no núcleo do 

transformador por meio da análise dos métodos usados 

atualmente

• Reduzir os níveis de ruído para 65dB, com tecnologia avançada de 

empilhamento

• Minimizar o fluxo de óleo para reduzir o aumento de temperatura 

de enrolamentos

• Aprimorar o design do tanque para atender e/ou exceder os 

requisitos de resistência de transporte

A aliança XD|GE oferece Primary Plus em todos os seus equipamentos 

primários. O Primary Plus é um conjunto de soluções pré-projetadas 

que fornece às concessionárias meios para reduzir o tempo e trabalho 

associados à construção, expansão e manutenção de uma subestação 

e, ao mesmo tempo, utiliza tecnologias e metodologias familiares em 

recursos de engenharia já existentes. 

As soluções configuradas e instaladas pela XD|GE incluem:

• Equipamento primário digitalizado com a substituição da fiação de 

cobre, que requer trabalho intensivo e acabamento individualizado, 

por interfaces físicas padronizadas e comunicações digitais 

• Sistemas de proteção elétrica otimizados para o equipamento 

e aplicação para monitoramento e reação a condições de falha 

• Diagnóstico e monitoramento de transformadores para prever 

problemas e gerenciar o desempenho de forma proativa

• Equipamentos de rede de comunicação altamente seguros 

e resistentes, incluindo comutadores de ethernet e multiplexadores 

de fibra ótica sem fio com capacidade industrial

Primary Plus

Plataforma de Tecnologia Avançada
A XD|GE desenvolveu um sistema avançado de CAE (Computer Aided Engineering) 

para o projeto em 3D de transformadores, simulação de montagem em 3D e geração 

rápida de projetos de engenharia. O sistema CAE em 3D faz otimização do projeto, 

análise do campo elétrico e eletromagnético, bem como projeto térmico. Assim, 

o sistema garante a alta confiabilidade de nossos transformadores e reatores de 

estabilização.

O sistema CAE em 3D foi usado no desenvolvimento e na fabricação de todos os 

transformadores, incluindo diversos novos produtos, como:

• Reatores de estabilização e transformadores de 750 kV e 1.000 kV 

• Reatores de estabilização ajustáveis de 500 kV, 50 MVAR e 750 kV, 140MVAR 

• Reatores de otimização e transformadores de conversores para projetos de 

transmissão de CC de ±500 kV e ±800 kV

Transformadores TransformadoresTransformadores Transformadores
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Transformadores de Energia e Autotransformadores
A XD|GE oferece uma ampla linha de transformadores trifásicos, de 20 a 1500 MVA, 

com tensões entre 69 e 765 kV, e transformadores unifásicos até 1000 MVA e 1000KV. 

Os Autotransformadores trifásicos estão disponíveis para tensões de até 765 kV e 

1500 MVA, e os autotransformadores monofásicos estão disponíveis para até 1000 

kV e 1500 MVA.

O transformador GSU é uma tecnologia essencial para geração de energia elétrica 

e transmissão de energia. O transformador do gerador, projetado e fabricado pela 

XD|GE, está em conformidade com todos os requisitos de ilhas de geração de energia, 

com excelente desempenho e nível de confiabilidade excepcional para baixa perda, 

baixo ruído, baixa descarga parcial e alta resistência a curtos-circuitos.

Os transformadores de energia da XD|GE têm tamanho e desempenho de nível 

mundial, como o primeiro autotransformador de alta impedância ASA, 1.000MVA e 

500 kV, instalado na China - o primeiro do gênero.

A XD|GE oferece uma ampla gama de produtos alinhados aos diversos tipos de 

conjuntos de energia hidroelétrica e termoelétrica, incluindo configurações de 

200MMW, 250MW, 300MW e 600MW 

Para atender a requisitos específicos, os clientes têm a flexibilidade de personalizar 

seus transformadores. Uma ampla gama de opções está disponível, incluindo:

• Uma série de comutador de derivação desenergizados e on-load, de fabricantes 

aprovados. Sistemas de controle e monitoramento estão disponíveis para 

comutadores de derivação on-load, que permitem operações paralelas e controle 

remoto

• Uma ampla gama de opções de diagnóstico e monitoramento está disponível, 

incluindo monitoramento de buchas, análise de gás dissolvido, temperatura de 

enrolamento, ponto de calor do óleo e descarga parcial ultrassônica e UHF

• Medidores estão disponíveis a partir de diversos fornecedores. Opções disponíveis 

incluem medidores analógicos, bem como medidores digitais, que funcionam 

com sistemas de monitoramento remoto.

• Dispositivos de pressão estão disponíveis com ou sem um diretor de fluxo de óleo, 

que pode ser direcionado para o fundo do tanque

• Os relés de Buchholz estão disponíveis como sistemas de extinção de incêndio 

que liberam nitrogênio dentro do tanque e desligam a válvula quando um evento 

é detectado 

• Sistemas típicos de preservação de óleo usados para transformadores de energia 

estão disponíveis. Também está disponível um conservador ondulado de aço 

inoxidável que sobe e desce e dispensa respiradores ou bolsas de ar. 

• Sistemas de resfriamento, usando radiadores de painéis, ventoinhas, bombas de 

óleo e resfriadores estão disponíveis a partir de fornecedores aprovados

• O resfriamento de água está disponível para transformadores de retificadores e 

aplicações de energia hidroelétrica. Os radiadores podem ser controlados para 

serem acionados em sequência com o aumento da temperatura

Design do Transformador com Repartição Dupla para Geração 
de Energia

Para atender e superar os requisitos dos transformadores para geração de energia, 

a XD|GE projeta e fabrica transformadores radiais de baixa voltagem e repartição 

dupla. Esse design aumenta a capacidade de resistência a curtos-circuitos do 

transformador e do transformador inicial ou sobressalente usando na estação de 

energia. O nível de tensão varia entre 35 kV e 500 kV, enquanto a capacidade varia 

entre 31,5 MVA e 130 MVA. 

A estrutura será projetada para impedância especificada pelo consumidor, 

oferecendo uma alta capacidade de resistência a curtos-circuitos e de fornecimento 

de energia confiável.

Reatores
Reatores de estabilização são a parte mais importante do portfólio da 

XD|GE, com mais de 600 unidades instaladas, a 500 kV ou mais, em diversas 

regiões do mundo. Como parte das iniciativas contínuas da of XD|GE para 

melhorias constantes no produto, uma pesquisa detalhada sobre reatores de 

estabilização resultou em um design aperfeiçoado. Esses aperfeiçoamentos 

fizeram com que as perdas totais caíssem para menos de 100kW. 

Transformador de Teste de 610 MVA e 1700 kV

Autotransformadores, Transformadores de Energia e Reatores

Transformadores Transformadores
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reduzindo significativamente o superaquecimento parcial. Além disso, houve 

reduções nos índices de ruído e vibração, permitindo altos níveis de confiabilidade. 

Reatores de otimização, usados em sistemas de corrente contínua em alta tensão 

(HVDC) estão disponíveis com tensões de CC de até ±800 kV e foram desenvolvidos em 

projetos de tipo seco e com preenchimento líquido. Os reatores com preenchimento 

líquido podem ser construídos sob medida com muitas das opções disponíveis para 

transformadores de energia.

Reatores de estabilização unifásicos estão disponíveis em tensões que variam de 

35 kV a 1000 kV e as seguintes opções de MVAr: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 140, 240 

e 320. Reatores de estabilização trifásicos estão disponíveis em tensões que variam 

de 35 a 400 kV e as seguintes opções de MVAr: 20, 30, 40, 50, 60, 80 e 100. Reatores 

de estabilização unifásicos estão disponíveis com controle de CA da reatância de 

estabilização ou com um enrolamento terciário para fornecer de energia variando 

entre 150 e 250 kVA em instalações em locais remotos, onde não há energia disponível.

Transformadores do Retificador
Transformadores para uso em aplicativos industriais devem ser projetados para resistir 

às mais difíceis condições ambientais e operacionais. Correntes enormes devem ser 

fornecidas a arco voltaico e fornos de fundição para alumínio, zinco e processamento 

químico com cloro. Elas devem operar em meio a cargas cíclicas, forte estresse térmico, 

sobretensão e condições adversas causadas por curtos circuitos no forno. 

A XD|GE oferece transformadores retificadores avançados e reforçados, que atendem 

aos requisitos ambientais e operacionais dos clientes.

O fornecimento desses transformadores avançados e reforçados faz parte de um 

nicho exclusivo da XD|GE. Os transformadores de retificador podem ser fornecidos 

com tensões de 35 kV a 220 kV, e até 140MVA, entre as mais altas do mundo. 

Diversas configurações para transformadores estão disponíveis, incluindo: 

• Comutadores de derivação on-load ou off-load

• Retificador trifásico do tipo ponte

• Transformador para retificador trifásico, com cinco pontas, em formato de duplo 

triângulo

• As opções de resfriamento incluem ONAN, ONAF, OFWF, OFAF, ODAF

O gráfico abaixo é uma visão geral das características de uma amostra de 
transformador de retificador de grande porte:

Tipo
Capacidade 

(MVA)
Tensão de CC

(V)
Corrente CC

(A)
Número 

de Pulsos 

74MVA/110 kV 74 700 2x45000 12 

134,05MVA/330 kV 134 1230 2x46000 12

70,5MVA/220 kV 71 880 2x34000 12

106,26MVA/220 kV 106 1220 2x37000 12

140MVA/220 kV 140 1350 2x44000 12

136,2MVA/330 kV 136 1300 2x44000 12

Transformadores de Retificador

Reator de Estabilização de 240 MVAr e 1000 kV

Transformador de Retificador de 110 MVA e 220 kV com OLTC 

Transformadores Transformadores
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Transformadores de Forno de Arco Voltaico
A XD|GE desenvolveu a tecnologia para produzir uma ampla gama de transformadores 

de forno de arco voltaico, incluindo transformadores de forno de fundição de ligas 

metálicas, transformadores de forno de refino e transformadores de forno de arco 

voltaico para minérios. Os transformadores de forno de arco voltaico da XD|GE estão 

disponíveis para CA e CC, com capacidades de até 200 MVA com design de núcleo 

único de 35 kV e até 160 MVA, com regulamento de tensão, e até 100 MVA com 

tensão primária de 110 kV.

Transformador de Forno de Arco Voltaico de 90 MVA 

Transformadores de Conversor de CCAT
A XD|GE projetou o transformador de conversor de CCAT para o nível máximo de 

tensão de ±800 kV e produziu um grande número desses transformadores. Eles foram 

desenvolvidos para suportar projetos de estações de conversor de HVDC de ±50 kV, 

de ponta a ponta, até projetos de transmissão de HVDC de ±800 kV.

A XD|GE possui uma grande base para a fabricação completa de equipamentos de 

HVDC na China. Desde a década de 80, o Grupo XD esteve envolvido em todos os 23 

projetos de engenharia de transmissão de HVDC, finalizados ou em andamento, na 

China.

Escopo da Fabricação para Nível de Voltagem de ±50 kV a ±800 kV:

• O projeto e a pesquisa do sistema, simulação do sistema CC

• Válvulas do tiristor

• Transformador do conversor, reatores de otimização e filtros

• Capacitador de estabilização, capacitador de equalização para válvulas do 
tiristor

Transformador do Conversor de 321 MVA e 500 kV  
para HVDC de ±800 kV

Transformador de Conversor de 301 MVA e 
500 kV para Estação de Conversor de CC de 
±50 kV, de Ponta a Ponta

Transformador de Conversor 

Transformadores de Forno de Arco Voltaico e Conversor de HVDC

Transformadores Transformadores
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Transformadores de Bobina Fundida
O transformador de bobina fundida é um transformador do tipo seco, de resina 

fundida, com baixo índice de perda e ruído O enrolamento de alta tensão (AT) com 

condutores de cobre e o enrolamento de baixa tensão (BT) com condutores de cobre 

ou chapas de cobre são enrolados e reforçados por fibra de vidro e então fundidos 

com resina a vácuo.

Características dos Transformadores de Bobina Fundida:

• Os enrolamentos têm alta potência mecânica e nenhuma descarga parcial

• Resina epóxi e materiais de isolamento usados em enrolamentos não são 
flamáveis, não queima em contato com um arco elétrico e não liberam gases 
tóxicos quando a resina é queimada 

• Os enrolamentos não absorvem umidade e uma camada protetora especial 
antiferrugem veda o núcleo e a estrutura. 

• Opera sob umidade relativa de cem por cento e sob outras condições climáticas 
adversas

• Capacidade de alternância no dispositivo sem pré-secagem ou interrupções do 
serviço por longos períodos 

• Excelente potência de impulse de relâmpago e curto-circuito

• Resfriamento natural por ar (AN) e resfriamento forçado por ar (AF) oferecido 
como opção para aumentar a capacidade de sobrecarga

• Dimensões menores, menor peso e economia de espaço

• Poços de drenagem de óleo e dispositivos de extinção de incêndio não são 
necessários para operação

Projetos especiais:

Apesar de transformadores padrão de resina fundida e do tipo seco serem capazes 

de atender às demandas da maioria das aplicações, projetos especiais podem ser 

desenvolvidos para transformadores unifásicos, transformadores de retificadores, 

transformadores de aterramento e transformadores com arranjos especiais de 

rosqueamento

Transformadores de Tração Ferroviária
O transformador bifásico/trifásico de tração de conexão para equilíbrio 
correspondente de impedância para eletrificação de ferrovias é adequado para 
condições operacionais com curtos-circuitos frequentes, curtos períodos de 
sobrecarga intensa e carregamento assimétrico das três fases. 

Este novo tipo de transformador de tração foi substancialmente aprimorado, tanto 
em sua estrutura quanto no desempenho. 

A XD|GE produz uma séria de transformadores de tração ferroviária, incluindo:

• Transformadores de tração para equilíbrio correspondente de impedância

• Transformadores de tração com conexão Vv

Transformador vvvf  
da Bobina Fundida 

Transformador da Bobina 
Fundida de 20 MVA, 35 kV

Transformador de Tração 

Especificações Técnicas:

Nível de tensão: 10-35 kV

Capacidade de energia: 30-20000 kVA

Tipo de regulamento de voltagem: fora do circuito ou on-load

Intervalo de rosqueamento: 5%, 2 ±2,5% (ou conforme solicitado)

Frequência: 50 Hz ou 60 Hz

Fases: trifásico

Símbolo de conexão: Y yno; D yn11 (ou conforme solicitado)

Temperatura máxima: 100˚C

Método de resfriamento: AN ou AF

Transformadores de Bobina Fundida e Tração Ferroviária

Transformadores Transformadores
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Excelência na Fabricação
O portfólio de tecnologias da XD|GE é construído em instalações de teste e fabricação 

de última geração, com processos rigorosos de qualidade para oferecer aos clientes 

os produtos que cumprem os mais exigentes requisitos ambientais e de segurança 

A XD|GE gerencia suas instalações de última geração, com capacidade para projetar 

uma ampla gama de transformadores e reatores de estabilização, que operam com 

tensões de até 1100 kV. Os principais destaques incluem: 

• Instalações certificadas com ISO® 9001 

• Tecnologia central 

• Capacidade anual de fabricação superior a 200.000 MVA

• Ponte rolante para 400 toneladas, colchões de ar para 400

• Fornos para secagem a vapor de 400 kW/9 m

• Mesas de empilhamento para 150 toneladas

• Máquinas de bobinagem vertical para 40 toneladas

• Salas limpas isoladas para bobinagem e montagem de > 230 kV

• Acesso direto a portos marítimos para transformadores de até 800 toneladas

Qualidade Excepcional
O enfoque na qualidade é uma iniciativa estratégica contínua da XD|GE e pode ser 

verificado em todo o ambiente fabril. O processo de qualidade começa com uma 

inspeção de entrada de todos os materiais para assegurar o melhor material possível 

esteja sendo usado antes de iniciar o processo de fabricação. 

Durante todo o processo de produção e montagem, existem diversos pontos de 

checagem, incluindo inspeções visuais e interrupção do fluxo para verificação.

As inspeções são feitas em planos de teste documentados. As instalações de 

produção seguem procedimentos rigorosos para análise de não conformidade a fim 

de identificar, controlar e evitar o uso de produtos fora dos padrões de conformidade. 

Para todas as instalações foram desenvolvidos padrões rígidos de controle de 

limpeza, temperatura e umidade do ambiente de produção. Controles são aplicados 

para monitorar e gerenciar os padrões estabelecidos.

Além disso, a XD|GE tem um departamento dedicado de inspeção e medição, com 

uma equipe certificada trabalhando em tempo integral para inspecionar cada um 

dos locais de produção. 

O departamento de inspeção e medição fornece uma inspeção secundária de todo 

o trabalho em andamento, bem como dos produtos finalizados, para garantir que 

o padrão de qualidade seja alcançado durante todo o processo de fabricação. Os 

dados de FPY (First Pass Yield) e Custo de Qualidade são mantidos e analisados, por 

família de produto, para gerar aprimoramentos contínuos ao produto e processo, 

bem como para aumentar a confiabilidade do produto. 

Da aquisição de matéria prima à inspeção do produto concluído, os transformadores 

e reatores de estabilização da XD|GE são projetados para atender a rigorosos 

processos de qualidade, para que o produto instalado ofereça o mais alto nível de 

confiabilidade e segurança. 

Instalações de Teste Avançadas 
XIHARI®, o Xi’an High Voltage Apparatus Research Institute, é parte integral da aliança 

XD|GE. O XIHARI possui capacidades abrangentes de teste em suas instalações, 

incluindo: Laboratório de Alta Potência, Laboratório de Alta Tensão, Laboratório 

de Clima Artificial, Laboratório de EMC e um Circuito de Testes Operacionais para 

Válvulas de Tiristor de CCAT. O XIHARI, graças às suas capacidades avançadas, é 

usado para testes e certificação pela maioria dos principais OEMs (original equipment 

manufacturer - fabricante de equipamentos originais) do mundo inteiro.

As instalações de teste de transformadores da XD|GE são, atualmente, as maiores 

de toda a Ásia, ocupando mais de 3.700 metros quadrados, com um teto com quase 

50 metros de altura. Ela atende aos requisitos de ISO/IEC® 17025 e ostenta alguns 

dos maiores equipamentos de teste do mundo, com uma capacidade para testar 

transformadores de 1100 kV/1500 MVA, reatores de estabilização de 1100 kV/360 

Mvar, transformadores de conversor de ±800 kV/380 MVA e reatores de otimização 

de ±800 kV/4500 A. 

Testes dielétricos podem ser feitos para transformadores de CA e reatores de 

estabilização de CA com até 1100 kV, bem como em transformadores de conversor 

de CCAT com até ±800 kV de CC. As instalações do transformador também têm 

geradores de força com 4800 kV/720 kJ, transformadores de teste de frequência de 

energia de até 1800 kV/2A, dispositivo interrupção de impulse de relâmpago de 4200 

kV, geradores de tensão de CC e capacitadores de alta tensão para testes térmicos, 

testes de impedância e testes de perda de carga em nível máximo.

Instalações com Tecnologia de Ponta e Processos Rigorosos de Qualidade

Transformadores Transformadores
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Serviços de Engenharia de Projetos Globais
A XD|GE está comprometida em ajudar seus clientes a alcançar seus objetivos 

e, para tanto, fornece um conjunto de serviços profissionais para auxiliá-los na 

instalação e manutenção de produtos e soluções XD|GE no mundo inteiro. Do 

Projeto à implementação, incluindo o suporte pós-venda, uma equipe de técnicos e 

especialistas da XD|GE está disponível para ajudar os clientes a fazer uso efetivo de 

todas as capacidades do produto e de todos os conhecimentos relacionados a ele. 

Essa infraestrutura de suporte abrange todo o ciclo de vida do produto. Da 

coordenação da logística do transporte à conclusão dos testes de aceitação no 

local, bem como o serviço de garantia, a equipe altamente qualificada da XD|GE está 

disponível em todas as fases de implementação. 

A equipe dedicada de serviço de campo da XD|GE está ao alcance de clientes no 

mundo inteiro e tem acesso a uma vasta rede de especialistas em equipamentos 

de alta tensão, com experiência em uma ampla gama de aplicações para diversos 

ambientes. 

O centro de suporte global XDlGE tem uma equipe disponível 24x7 para atender a 

qualquer tipo de problema de entrada e a todas as necessidades do cliente o mais 

rapidamente possível.

Comissionamento e Instalação Especializados

• A logística inclui coordenação de transportes marítimos e terrestres

• Serviços de instalação incluem recebimento, elevação, descarregamento  
e mão de obra (mecânica e elétrica)

• Comissionamento do sistema e sistema de testes

• Teste de aceitação do local

Suporte a instalação e pós-venda

• Serviço global de atendimento ao cliente 24x7

• Linha telefônica para respostas de emergência

• Diversos pontos de acesso de atendimento ao cliente disponíveis para suporte 
(telefone, e-mail, fax e internet)

• Partes de reposição disponíveis por meio de um banco global

• Um sistema global de instalações para consertos e manutenção

Suporte e Serviço

Gerador de Tensão de Impulse de 4800 kV/720 kJ  
e Gerador de Tensão de CC de ±2000 kV 30mA

Transformadores Transformadores
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Primary Plus

Equipamento Secundário Pré-Fabricado
O Primary Plus, uma oferta da XD|GE complementar ao equipamento primário, é um conjunto de soluções 
pré-projetadas e instaladas de fábrica que permitem que as concessionárias reduzam o tempo e trabalho 
associados à manutenção, construção e ao comissionamento de subestações. O Primary Plus utiliza 
tecnologias e metodologias familiares em conjuntos já existem de recursos e habilidades.

• Equipamento primário digitalizado para substituição fiação de cobre, que requer trabalho intensivo e acabamento individualizado

• Soluções de proteção de transformadores para monitorar e reagir a condições de falha

• Diagnóstico e monitoramento do transformador para prever problemas e gerenciar o desempenho de forma proativa

• Dispositivos sem fio resistentes e seguros, multiplexadores de fibra ótica e comutadores de rede Ethernet

Principais benefícios 
• Economize até 50% nos custos com mão de obra  

de proteção e controle 

• Elimina a maioria do cabeamento de cobre para a melhor utilização de recursos para o 
projeto, a construção, o comissionamento e a manutenção do controle e da proteção de 
sistemas de energia 

• Arquitetura simples e robusta para a implantação de barramento de processo IEC 61850

• Aumenta a segurança dos funcionários ao deixar sinais de alta energia potencialmente 
perigosos na subestação de energia 

• Reduz as chances erros operacionais cometidos durante o isolamento e a restauração, 
após a manutenção de rotina 

• Construído como uma extensão da família de produtos de relé universal (UR - universal 
relay) da Multilin, compatíveis com uma ampla gama de aplicações de proteção 

• A interface resistente, segura e reforçada para subestação de energia permite 
conformidade com NERC/CIP 

Principais benefícios 
• Proteção em alta velocidade para 

transformadores, em conformidade  
com o IEEE® C37.91

• Segurança aprimorada para energização de transformadores e corrente inrush

• Monitoramento térmico integrado do transformador para gerenciamento de ativos 

• Proteção sensível a falhas no aterramento proporciona também proteção diferencial  
a baixa impedância

• Segurança robusta de rede permite proteção crítica à infraestrutura

• Capacidades avançadas de automação para proteção sob medida 

• Registro avançado de falhas e interrupções, incluindo sinais operacionais internos de relé

Sistema HardFiber MultilinTM 
• Com o uso do sistema Multilin HardFiber, a XD|GE pode 

oferecer equipamentos primários com comunicações 
digitais. Os sistema Multilin HardFiber digitaliza sinais 
analógicos de ativos primários usando comunicações 
IEC 61850, reduzindo, assim, os custos totais de vida 
útil de controle e proteção por meio da otimização de 
recursos e mão de obra.

• Esta solução com instalação de fábrica reduz a 
quantidade de conexões de fiação de cobre, que 
exigem mão de obra intensiva e acabamento 
individualizado, por cabos de fibra ótica pré-
acabados com interfaces físicas padrão e suportam 
comunicações digitais abertas.

Relés Avançados para Equipamentos  
de Subestações
O Primary Plus usa o relé do Multilin T60 para monitorar 

as condições de falhas, incluindo falhas em tanques e 

enrolamentos, falhas no isolamento principal, sobrecarga 

térmica e sobretensão. Além de fornecer essa proteção, 

o T60 captura simultaneamente todas as formas de 

onda analógicas e sinais digitais por meio do gravador 

transiente. O T60 também registra as quantidades 

calculadas e mensuradas através do registrador de 

dados, documentando anomalias para os diagnósticos 

necessários.

Controle e Proteção Elétrica

Subestação digitalizada

Transformadores Transformadores
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Gás em excesso

Superaquecimento de óleo

Sobrecarga térmica

Curto-circuito
• Monitores para condições de falha
• Capta todas as formas de onda analógicas e sinais 

digitais através do gravador transiente
• Registra todas as quantidades medidas e 

calculadas através do registrador de dados

Monitoramento e diagnóstico IntellixTM BMT 300
Sistema de Monitoramento de 
Buchas para Transformadores 

Kelman TransfixTM

Sistema de monitora-
mento multi-gás para 
Transformadores

Proteção elétrica Multilin T60
Sistema de proteção  
de transformadores

analisam os dados críticos do transformador. 

Principais benefícios 

• Minimiza falhas no equipamento e interrupções de energia onerosas e 
não planejadas ao prever falhas com até 6 meses de antecedência

• Otimiza o rendimento do transformador, maximizando os ativos

• Calcula o envelhecimento do transformador

• Monitoramento remoto de ativos 24x7 para detecção online de anomalias  
e tendências

• Elimina gases onerosos de calibração e consumíveis com tecnologia foto-acústica

Gerencia e Monitora Transformadores 
de Forma Proativa 
A GE oferece uma ampla gama de soluções que monitoram, 

gerenciam, detectam e diagnosticam problemas no 

transformador para otimizar ativos da subestação. O 

monitoramento online do óleo do transformador com 

DGA (Dissolved Gas Analysis - Análise de Gás Dissolvido) 

de gás composto ou de múltiplos gases permite que os 

proprietários dos ativos sejam notificados das condições 

que poderiam acarretar interrupções de energia não 

agendadas. Nossos prognósticos avançados, serviços 

de manutenção e modelagem comprovada capturam e 

Monitoramento e diagnóstico 

Transformadores Transformadores
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GE, o monograma da GE, Primary Plus, Multilin, Intellix e Transfix são marcas registradas da 
General Electric Company.

XD Electric é marca registrada da China XD Electric Group. A XIHARI é marca registrada do 
Xi’an High Voltage Apparatus Research Institute Co., Ltd. IEC é marca registrada da Commission 
Electrotechnique Internationale. IEEE é marca registrada do Institute of Electrical Electronics 
Engineers, Inc. ISO é marca registrada da DNV.

A GE Digital Energy se reserva o direito de fazer alterações em especificações de produtos 
descritos a qualquer momento, sem notificação prévia e sem a obrigação de notificar qualquer 
pessoa sobre tais alterações. 
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