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VR PAINÉIS
A EMPRESA
Fundada em 2002 por um grupo de profissionais que atuam na
área de painéis elétricos desde 1979. A VR Painéis se reinventa a cada dia para ser uma empresa inovadora. Acredita que
precisa entender o negócio e seus clientes para desenvolver
soluções inteligentes e investe em tecnologia de ponta para
atender cada segmento de mercado.
Especializada na produção de painéis elétricos de baixa e média tensão e automação, a VR painéis possui um amplo mix de
produtos com presença em grandes obras por todo país e exterior. Isso é o resultado da sua competência técnica e soluções
especificas que desenvolve para cada cliente.
Qualidade comprovada pela certificação ISO 9001, os produtos
também são fabricados conforme especificações das normas
NBR-IEC 60439-1, 62271-200, 14039 e NR 10, além das certificações TTA/ PTTA e ensaios de arco interno, testados nos conceituados laboratórios do CEPEL- RJ e USP- SP.
NOSSO NEGÓCIO

Energia sob controle

NOSSOS VALORES
• Ética e Idoneidade na condução dos negócios;
• Comprometimento de lideres e equipes para o cumprimento dos resultados planejados;
• Colaboradores valorizados, capacitados e reconhecidos;
• Busca incessante de crescimento e desenvolvimento com
inovação e sustentabilidade;
• Uma organização voltada para os mercados e seus clientes.
NOSSA VISÃO Tornar-se uma empresa de excelência, referência no mercado nacional de gerenciamento e controle de energia.
NOSSA MISSÃO Desenvolver, comercializar, projetar e produzir soluções de Gerenciamento e controle de Energia para todo
território o Nacional.

ATUAÇÃO
A VR Painéis está presente e atuante nos mais diversos segmentos de mercado, fornecendo soluções de qualidade para Média Tensão , Baixa Tensão e Automação. Soluções completas e personalizadas nos mais diversos
segmentos de mercado, tais como:
• Indústrias em Geral (Petroquímica, Alimentícia, Farmacêutica ...) • Saneamento Básico • Hotelaria • Usinas
de Açúcar e Álcool• Aeroportos • Shoppings • Centros Comerciais
BAIXA TENSÃO
Fornecidos de acordo com as
normas ABNT NBR IEC 60439-1
TTA/PTTA, os painéis podem ser
do tipo Forma 1, Forma 2A, Forma 2B, Forma 3A, Forma 3B, Forma 4A, Forma 4B.
• Quadros Gerais de Baixa
Tensão (QGBT);
• Centro de Controle de Motores (CCM), fixos ou Extraíveis;
• Quadros Distribuição (QD);
• Quadro de Distribuição tipo
Pedestal (QDP);
• Banco Automático de Capacitores.

MÉDIA TENSÃO
Atualmente, somos homologados
nas seguintes Concessionárias:
CPFL, CEMIG, CHESF, ENEL etc.
• Cubículos Compactos Medição e Proteção, uso externo
ou interno conforme norma
ABNT NBR IEC-62271-200;
• Cubículo Compacto de Manobra, uso externo ou interno;
• Cubículos simplificados de Manobra, Medição e Proteção;
• Centro de Controle de Motores em Média Tensão (CCM-MT) até 15KV.

AUTOMAÇÃO E CONTROLE
• Programação de CLP’s e
IHM’s;
• Quadros de Controle e Painéis Remotas com CLP e
IHM;
• Centro de Controle de Motores (CCM) Inteligentes, nos
mais diversos protocolos de
comunicação(Profibus-DP,
Modbus, ControlNet etc);
• Desenvolvimento de Sistemas de Supervisão e Controle (SCADA);
• Desenvolvimento para sistemas integrados de monitoramento de energia.

CERTIFICAÇÕES
CERTIFICAÇÕES TTA/PTTA
Projetamos e montamos nossos quadros elétricos atendendo as normas NBR IEC 60439-1 em
Baixa Tensão e NBR IEC 62271-200 para Média Tensão, além do pleno
atendimento as normas: NBR14039 e NR10. Nossos produtos são rigorosamente ensaiados em reconhecidos laboratórios, conferindo qualidade e segurança aos nossos produtos e clientes.
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9001
Qualidade e segurança nos produtos constituem os principais objetivos da VR PAINÉIS. A busca incessante
por melhorias faz da VR PAINÉIS uma empresa comprometida com a gestão da qualidade,
trabalhando para inovar e desenvolver novos produtos, melhorando seus processos para satisfação dos clientes internos e externos. Esse compromisso resultou no reconhecimento da
VR PAINÉIS como uma empresa certificada pela norma ISO 9001. Essa conquista inseriu a VR
PAINÉIS dentro dos padrões nacionais e internacionais de qualidade, demonstrando o seu
compromisso com a continuidade de melhoria e evolução dos seus processos.
POLÍTICA DA QUALIDADE
A Alta Direção da VR Painéis baseada em seu direcionamento estratégico e atendimento aos requisitos das
partes interessadas compromete-se em:
Produzir painéis elétricos com qualidade e prazos para atender às necessidades de nossos Clientes,
contando sempre com o comprometimento dos Colaboradores através de uma gestão participativa que
integre pessoas e processos, bem como a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade.

HOMOLOGAÇÕES
Estamos homologados nas mais diversas concessionárias do país. Permitindo assim fabricarmos os produtos
dentro das normas exigidas por elas.

linha MCLAD

PRODUTOS
Média Tensão

Cubículo Metalclad
O Cubículo Metalclad de Média Tensão é formado por
conjuntos modulares isolados a ar com compartimentos metálicos tipo metalclad, blindados entre si.
São destinados à proteção, manobra e controle de
cargas ou motores de média tensão para classe de
tensão de até 24kV.
Estes conjuntos são montados e ensaiados em fabrica atendendo as exigências da norma NBR IEC 62271200, possuindo os seguintes ensaios de tipo:
• Arco Elétrico devido à Falha Interna;
• Corrente Suportável de Curto Circuito;
• Limites de Elevação da Temperatura;
• Tensão Aplicada (TAF);
• Tensão Suportável de Impulso Atmosférico (NBI);
• Funcionamento Mecânico;
• Grau de Proteção (Ipxx).
A estrutura do conjunto é composta por chapas dobradas e aparafusadas tendo como destaque compartimentos internos distinguindo dos demais cubículos:
• Compartimento de baixa tensão;
• Compartimento do disjuntor / contator;
• Compartimento dos TP’s/TC’s e cabos;
• Compartimento dos barramentos.
O Cubículo Metalclad de Média Tensão recebe a seguinte classificação conforme a norma NBR IEC
62271-200: LSC2B, PM, IAC e AFLR.
LSC2B Classe de Continuidade do Serviço:
Informa a continuidade de serviço do conjunto e a
quantidade de compartimentos internos, as divisões
metálicas evitam a propagação do arco para os demais compartimentos.
PM Classe de Compartimentação:
Informa sobre o tipo de material utilizado nas divisões, compartimentos internos e guilhotinas.

IAC Classe do Arco Interno:
Informa se o conjunto foi ou não ensaiado para resistir ao arco interno, (designação de um conjunto
Metal Clad resistente ao arco interno com acessibilidade total).
AFLR Classe de Acessibilidade:
Informa sobre a acessibilidade permitida ao redor do
conjunto. Em que lado do conjunto é permitido à circulação de pessoas de forma segura caso ocorra um
arco interno.
A linha de cubículos Metalclad é projetado para ser
utilizado nos diversos ramos das instalações elétricas, as suas principais aplicações são:
• Industrias químicas e petroquímicas;
• Industrias de cimento;
• Industrias têxteis;
• Siderúrgicas;
• Mineração;
• Estações de tratamento de água e esgoto;
• Infra-estruturas em geral (portos, aeroportos,
metrô etc);
• Usinas sucroalcooleiras.

linha SIMOPRIME

PRODUTOS
Média Tensão

Cubículo Metalclad - Simoprime
Os cubículos de média tensão Simoprime, fabricados
pela VR Painéis sob licença da Siemens, são modulares para instalações internas e abrigadas, e com ensaios de tipo segundo as normas IEC 62271-200 e
VDE 0671-200.
Categoria de perda de continuidade de serviço: LSC 2B
Classe de divisão: PM
Classificação do ar interno: IAC A FLR
Duração do arco: 1 ou 0.1s
Classe de tensão: 7.2kV/17.5kV
Corrente nominal: Até 3.600A
Capacidade Curto Circuito: 25kA/31, 5kA/40kA
CUBÍCULO SIMOPRIME
Valores máximos 17.5 kV / 40 kA / 3600 A
APLICAÇÕES TÍPICAS
Os cubículos de média tensão SIMOPRIME, fabricados pela VR Painéis sob licença da Siemens, podem
ser aplicados em subestações de transformação e de
manobra.
APLICAÇÃO
Sistemas de Transmissão, Distribuição e Geração de
Energia
• Empresas de Energia
• Usinas geradoras
APLICAÇÃO INDÚSTRIAS
• Centrais elétricas
• Cimento
• Automobilística
• Siderúrgicas
• Laminação
• Mineração
• Têxtil e alimentícia
• Química
• Óleo mineral

•
•
•
•
•
•
•
•

Instalações de oleoduto
Instalações em alto mar
Eletroquímicas
Petroquímicas
Construção naval
Centrais a diesel
Grupos geradores de energia
Eletrificação ferroviária

linha COMPACT

PRODUTOS
Média Tensão

Uso Abrigado • 15-24kV

Cubículo Compacto Blindado

Os Conjuntos compactos de manobra e controle de
média tensão são construídos de acordo com a norma ABNT NBR IEC 62271-200, fabricados de forma
modular e compacta.
Utilizados para entrada, medição, proteção e distribuição através de redes aéreas e subterrâneas atendendo às necessidades dos sistemas de distribuição
elétrica em média tensão. Sua forma modular permite ampliação conforme as necessidades de crescimento e ampliação da instalação, os módulos são resistentes ao arco interno e oferecem maior segurança
para o operador.
Atualmente somos homologados nas principais concessionárias do Brasil (AES-Eletropaulo, CEMIG, CPFL,
Bandeirantes etc).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Com disjuntor fixo
• Tecnologia de interrupção SF6
• Com interruptor-seccionador e seccionador fusível nas opções AR e SF6
• Classes de tensão 15/24/36 kV
• Corrente nominal de 630A
• Corrente de curto-circuito de 16 kA / 25KA
• Resistência ao arco interno até 16kA/1s
NORMAS E ENSAIOS
Os Conjuntos de manobra e controle compacto da
VR PAINÉIS foram submetidos aos ensaios previstos
na norma ABNT NBR IEC 62271-200. Estes ensaios
foram realizados no CEPEL (Centro de Pesquisa de
Energia Elétrica) e no IEE-USP (Instituto de Energia e
Eletrotécnica da Universidade de São Paulo).

linha COMPACT

PRODUTOS
Média Tensão

Uso ao Tempo • 15-24kV

Cubículo Compacto Blindado
O cubículo é projetado e testado para ser usado em
todos os sistemas de distribuição de energia de 15kV
e 24 kV.
O Cubículo Compacto é a solução ideal para diversas
aplicações, pela sua modularidade, dimensões reduzidas e baixo custo.
Fabricado de acordo com as normas técnicas vigentes, homologado nas principais concessionárias do
país, elevado nível de segurança pessoal. Módulos
padronizados permitindo ampliações futuras.
APLICAÇÕES
• Entrada e Distribuição de Energia em Média Tensão para consumidores com potencia instalada
superior a 300kVA;
• Proteção e Controle de Transformadores e Alimentadores;
• Indústria em geral, de pequeno e médio porte;
• Shopping Centers, aeroportos, hospitais, condomínios etc.
SEGURANÇA
O Cubículo Compacto é projetado e construído para
resistir às sobrepressões causadas pelo Arco Interno.
Possui “flap’s” superiores que direcionam os gases
quentes e partículas incandescentes para o exterior
do quadro, garantindo assim a máxima segurança do
operador.
Os módulos que possuem portas internas são equipados por um sistema de intertravamento mecânico
que permite sua abertura somente em condições seguras de operação e manutenção.
Além disso, as portas externas possuem fecho com
dispositivos de bloqueios através de chave Yale, lacres ou cadeados.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
O Cubículo Compacto foi projetado, construído e ensaiado em conformidade com a norma NBR IEC
62271-200 e possuem os seguintes ensaios:
• Arco Elétrico devido à Falha Interna;
• Corrente Suportável de Curto Circuito;
• Limites de Elevação da Temperatura;
• Tensão Aplicada (TAF);
• Tensão Suportável de Impulso Atmosférico (NBI);
• Funcionamento Mecânico;
• Grau de Proteção (IP54), ideal para uso externo.

linha COMPACT

PRODUTOS
Média Tensão

Uso ao Tempo • 15-24kV

Cubículo Simplificado Blindado

A Cabine Simplificada de Média Tensão para Uso Ao
Tempo produzida pela VR Painéis, é projetada e testada para ser usado em todos os sistemas de distribuição de energia de 15kV e 24 kV.
É a solução ideal para Entradas de Energia, devido as
suas dimensões reduzidas e o seu baixo custo. Possui
Entrada de Energia em Média Tensão e Medição/Proteção em Baixa Tensão. Fabricado de acordo com as
normas técnicas vigentes. Homologado nas principais
concessionárias do país, elevado nível de segurança
pessoal. Substitui as antigas Cabines em Alvenaria.
APLICAÇÕES
• Entrada de Energia para consumidores com potencia instalada igual ou inferior a 300kVA;
• Indústria em geral, de pequeno e médio porte;
• Comércios, condomínios etc.

linha SEN PLUS

PRODUTOS
Baixa Tensão

Painél SEN Plus
O sistema SEN Plus pode atender aos requisitos mais
exigentes, desde aplicações de alta corrente até
6700A até aplicações de controle de motores desde
pequenas até altas tensões. Além disso, o sistema está
disponível em diferentes configurações, que incluem:
• Fixo, plug-in, removível
• Acesso frontal ou traseiro
• Distribuição
• Controle motor
O sistema oferece diferentes formas de compartimentação até a forma 4B para IEC 61439-2 e grau de
proteção de IP30 a IP54.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Módulos e design compactos
• Recursos de interface inteligente
• Conceito de ventilação otimizada
• Acesso traseiro e frontal
• Cobertura a prova de toque
• Operação com portas fechadas
• Aprovado para aplicações sísmicas
• Ligação rápida e fácil
• Conjunto resistente a arco interno
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tensão Nominal de 690 Vca ou 600Vcc
Corrente Nominal nos sistemas de barra traseira/topo Até 6300A nas barras horizontais
Corrente de curto (Icw) de até 100kA por 1s

ATENDE AS NORMAS
IEC 61439-2
GB7251.1-2005
IEC 60068-2-57
IEC/TR3 61641 : 2008-01
IEC 60529
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-11
ABS

APLICAÇÕES TÍPICAS
Comercial: grandes e pequenos escritórios; armazéns;
shopping centers; escolas e hospitais; aeroportos.
Industrial: gráficas; máquinas; setor farmacêutico;
automotiva, celulose e papel; indústria química e naval; petróleo e gás.
Concessionárias: estações de tratamento de água;
gerenciamento de resíduos; distribuição de energia
(eletricidade e gás); telecomunicações, operadoras
de serviço a cabo; transportes públicos.

linha VIRTUS

PRODUTOS
Baixa Tensão

Quadro Geral (QGBT)

Forma 3B
Utilizados em grandes instalações, os Quadros Gerais
de Baixa Tensão da VR Painéis são fabricados conforme projeto elétrico, tendo sempre como conduta o
pleno atendimento as normas técnicas e os mais modernos critérios de Engenharia, utilizando-se materiais dos melhores fornecedores, como ABB, Schneider, Siemens, Eaton ou outras.
PRINCIPAIS APLICAÇÕES:
• Shopping Centers
• Aeroportos
• Hotéis
• Centros Comerciais
• Estações de Tratamento de água
• Estações de Tratamento de Esgoto
• Indústrias em Geral

Forma 2B

Confeccionados em Chapa de aço carbono, auto portante, nossos QGBT’s podem ser montados para diversas potências e formas construtivas (Forma 1, Forma 2A ou 2B, Forma 3A ou 3B, ou Forma 4A ou 4B),
sendo certificados pela USP e CEPEL de acordo com
a norma NBR IEC 60439-1.

linha VIRTUS

PRODUTOS
Baixa Tensão

Gavetas Extraíveis e Fixas

Centro de Controle de Motores (CCM)

Gavetas Extraíveis
O Centro de Controle de Motores - CCM - Baixa Tensão - da linha VR Virtus é destinado à proteção, manobra e controle de motores de baixa tensão atendendo as exigências da norma NBR IEC 60439-1. A
estrutura principal do painel é composta por 2 molduras do tipo anel (soldadas), frontal e traseira, 2 travessas laterais superiores e um montante inferior que,
devidamente aparafusados entre si, formam o conjunto. A estrutura é composta de perfil do tipo G fechado (3 dobras) em chapa bitola 12 MSG (2,65 mm).
CCM FIXO
Os CCM’s da Linha Fixo, possuem placas de montagens padronizadas, cujo tamanho mínimo é a tala 1.0
(compartimento de 125mm de altura) fixadas por meio
de parafusos e segregações internas (forma 3b).

Gavetas Fixas

NORMAS E ENSAIOS
O Centro de Controle de Motores de Baixa Tensão da
VR PAINÉIS, foram submetidos aos ensaios previstos
na norma ABNT NBR IEC 60439-1. Estes ensaios foram realizados no CEPEL – Centro de Pesquisa de
Energia Elétrica e no IEE-USP – Instituto de Energia e
Eletrotécnica da Universidade de São Paulo.

linha VIRTUS

PRODUTOS
Baixa Tensão

Banco Automático
de Capacitores
Construídos dentro dos mais modernos conceitos de
engenharia e utilizando-se de materiais de primeira
linha, os Bancos Automáticos de Capacitores da VR
Painéis representam o conceito de sofisticação e
qualidade.
Nossa equipe comercial e de engenharia está a sua
disposição para ajudá-lo a dimensionar corretamente
o Banco Automático de Capacitores para que você
tenha o melhor custo e a maior eficiência.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Classe de Tensão: 600V
• Tensão de Operação: 220V / 380V / 440V
• Freqüência: 60Hz
• Tipo de Instalação: Uso ao tempo ou Abrigado.
• Montagem: Autoportante
• Pintura: Eletrostática a pó nas cores RAL7031,
Munsell N6.5 ou de acordo com a preferência do
usuário.
VANTAGENS DO USO DOS BANCOS AUTOMÁTICOS
DE CAPACITORES DA VR PAINÉIS:
• Se bem dimensionados, realizam a correção do
fator de potência com precisão, já que o acionamento ou desacionamento dos capacitores
ocorre na exata proporção do uso da carga e automaticamente.
• Os bancos Automáticos de Capacitores podem
ser facilmente configurados para manter o fator
de potência no valor que desejar.
• Dependendo do tamanho da instalação, menor
custo, por que permite o aproveitamento total
dos capacitores.
• Facilidade de instalação já que os Bancos Automáticos são centralizados.
• Facilidade de manutenção, pois os capacitores e
equipamentos ficam locados em um único ponto
por transformador.

linha VIRTUS

PRODUTOS
Painel de Distribuição
Baixa Tensão
Utilizados para proteção de cargas como tomadas,
iluminação, ar condicionado etc. Os quadros de distribuição de uso ao tempo da VR Painéis são confeccionados em chapa de aço carbono, e montados de
acordo com as normas técnicas vigentes e respectivo
projeto elétrico.
Nossos quadros de distribuição de uso ao tempo são
desenvolvidos dentro dos mais rigorosos critérios de
engenharia e atendimento as normas técnicas NR10,
NBR5410 e NBR-IEC 60439. Todos os nossos painéis
são acompanhados dos respectivos projetos executivos e nossas montagens são realizadas com equipamentos de primeira linha, como ABB, Schneider, Siemens e Eaton, garantindo um elevado padrão de
qualidade e diferencial técnico.

Uso abrigado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Classe de Tensão: 690V;
• Tensão de Operação: 127V, 220V ou 380V (outras sob consulta);
• Frequência de Trabalho: 50/60Hz;
• Caixas: confeccionadas em chapa de aço carbono;
• Tratamento das superfícies: processo de fosfatização química;
• Acabamento das superfícies: pintura a pó nas
cores Cinza RAL7032 ou N6.5; outras pinturas
para uso em ambientes agressivos sob consulta;
• Barramentos: deposição de prata ou estanho,
podendo ser pintado ou com termoencolhível
(sob consulta).

Uso ao tempo

linha VIRTUS

PRODUTOS
Quadro de tomadas Robô
Baixa Tensão
Popularmente conhecidos como “Quadro Robô”, o
Quadro de Tomadas oferece praticidade e segurança
ao cliente, podendo ser utilizado em canteiros de
obras ou em qualquer lugar que necessite energizar
equipamentos de forma provisória como máquinas
de solda e espaço confinado, garantindo segurança e
agilidade. O Quadro Robô é feito sob encomenda
para atender todas as necessidades do cliente.
Podem ser equipados com alças e rodízios para facilitar a movimentação. Todos os materiais utilizados
para a confecção desses Quadros de Tomadas são de
primeira linha e de marcas renomadas, como Scame
e WEG.

Automação
Baixa Tensão
A automação dos processos é uma das mais importante ferramenta para o aumento da produtividade e
a redução dos custos, melhorando significativamente
o desempenho e a qualidade da produção.
A VR Painéis é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções completas para automação e
controle de processos, incluindo:
• Programação de CLP’s e IHM’s
• Sistema Supervisório – SCADA

linha ONBOARD

PRODUTOS
Média Tensão

Disjuntor
O Disjuntor de Média Tensão Auto Suportável da linha VR On Board reúne todas as vantagens de uma
proteção seletiva que permite a supervisão da corrente do circuito trifásico de média tensão e também
da corrente de neutro, proporcionando a proteção de
sobrecarga com tempo definido, sobrecorrente de
curto-circuito a tempo curto e proteção de curto-circuito instantânea, conforme definição do Estudo de
Proteção e Seletividade, atendendo as suas necessidades.
A proteção de sobrecorrente de neutro sempre integrada, não necessitando de mais um transformador
de corrente, viabilizando seu sistema de proteção.
Conforme as características da instalação poderá ser
provido de comunicação serial.
O disjuntor de média tensão será dimensionado conforme as características da instalação, fazendo com
que sua instalação tenha os melhores produtos na
melhor solução: VR On Board.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICA
• Disjuntor On board - Auto Suportável
• Classe de tensão: 17,5kV
• Corrente nominal: 630A
• Corrente de curto-circuito: 16kA, 20kA ou 25kA
• Tensão de comando: 110/220Vca (interna ou externa)
• Estrutura: galvanizada
• Proteção contra arco elétrico: N/A

PRODUTOS
Invólucro para abrigo de transformador
Média Tensão
O Invólucro para Abrigo de Transformador para uso
ao tempo ou abrigado produzido pela VR Painéis, é
projetado e testado para ser usado em todos os sistemas de distribuição de energia de 15kV e 24 kV.
O Invólucro blindado é a solução ideal para proteção
de transformadores à seco ou à óleo por possuir dimensões reduzidas, alto nível de segurança pessoal e
baixo custo.
Módulos padronizados permitindo ampliações futuras. Possui Ventilação Forçada para troca de ar e retirada do calor, aumentado assim a vida útil dos transformadores.

Cabine de Barramentos
Baixa Tensão
Solicitadas pelas concessionárias para proteção e distribuição da energia elétrica em grandes edifícios, são
instalados logo após a Cabine Primária de Média Tensão. As Cabines de Barramentos são destinadas a receber os condutores do ramal de entrada e alojar os
barramentos de distribuição, dispositivos de proteção,
transformadores de corrente quando necessários.
Construídas de forma robusta, a VR Painéis é uma empresa com experiência no fornecimento de Cabines de
Barramentos para diversas concessionárias, adequando e dimensionando conforme normas técnicas vigentes e pertinentes, sempre se preocupando com os esforços dinâmicos e térmicos em caso de eventual
curto-circuito ou com a elevação de temperatura, um
desafio a engenharia neste tipo de montagem.

PRODUTOS
Quadro de Distribuição
Compacto (QDC)
Média Tensão

O Quadro de Distribuição Compacto consiste num
conjunto de dispositivos elétricos (chaves seccionadoras verticais, barramentos, isoladores e outros),
montados em caixa metálica, destinado à manobra e
proteção de circuitos secundários.
Utilizado para alimentação de edifícios residenciais e
comerciais com potencia instalada de até 1.000 kVA
e em tensão secundária de 380/220V e 220/127V,
através de rede de distribuição aérea ou subterrânea
e para atendimento de consumidores cujo nível de
curto-circuito no ponto de entrega não ultrapasse o
limite de 65 kA simétrico.

Quadro de Distribuição
Compacto (QDC)
Baixa Tensão

O Quadro de Distribuição Pedestal - QDP foi desenvolvido com a finalidade de acomodar dispositivos
elétricos, sendo eles: seccionadoras verticais, suportes
e barramentos destinados à manobra e proteção de
circuitos secundários de energia em redes de distribuição subterrâneas.
O QDP é homologado nas principais concessionárias
de energia do país, sendo fornecido de acordo com o
padrão determinado de cada concessionária.

PRODUTOS
Eletrocentro
Eletrocentros são salas constituídas de estruturas
metálicas modulares e transportáveis, que contêm
toda estrutura e equipamentos destinados ao fornecimento e gerenciamento de energia. São fabricados
e pré-testados em fábrica, atendendo às especificações do cliente, permitindo total customização e agilidade de instalação, gerando portanto, grande economia de prazos e custos, em relação às salas
convencionais em alvenaria.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Base: Perfil de aço laminado soldadas, atendendo carga do projeto.
• Colunas: Constituida de perfis, soldados entre o
piso e o teto, formando um conjunto rigido.
• Paredes: Chapa dupla com revestimento interno
térmico em lã de rocha.
• Içamento e transporte: Previsto olhais distribuído na base permitindo içamento e movimentação em qualquer direção.
• Portas acesso pessoal/equipamentos: Chapa
dupla com revestimento interno térmico em lã
de rocha com barra antipânico.
• Escadas/Plataformas/Pilotis: Conforme necessidade do projeto.
• Alarme/Detecção de incêndio: Manual (extintores de incêndio C02) ou automático (gás).
• Iluminação normal/emergência: Conforme necessidade do projeto.
• Controle de acesso: Conforme necessidade do
projeto.
• Circuito fechado de TV: Conforme necessidade
do projeto.
• Sistema de climatização: Ar condicionado tipo
Wall Mounted ou Split ou exaustores conforme
necessidade do projeto.
• Aterramento/SPDA: Conforme necessidade do
projeto.
• Tratamento: Limpeza de superfícies por jateamento ou solventes.
• Pintura: Conforme necessidade do projeto.

EQUIPAMENTOS INTERNOS
Podem ser montados no Eletrocentro os mais diversos equipamentos de acordo com o projeto:
• No breaks (UPS).
• Carregadores de bateria.
• Cubículos de Média Tensão de fabricação VR Painéis, linhas VR MClad, VR Compact e Simoprime.
• QGBT/QD (Quadros Geral Baixa Tensão e de Distribuição), fabricação VR Painéis, linha VR Virtus.
• QLT (Quadros Iluminação/Tomadas), fabricação
VR Painéis, linha VR Virtus.
• CCM (Centro Controle Motores), fabricação VR
Painéis, linha VR Virtus.
• Transformadores a seco e a óleo.
• Drives de baixa e média tensão.
• Sistemas de automação do processo, conforme
necessidade do projeto.
VANTAGENS
• Redução do tempo de montagem, comissionamento e startup da obra.
• Grande redução nos custos das obras civis e reduzidas apenas às bases para instalação do Eletrocentro.
• Mobilidade, possibilitando mudanças de local e
aproveitamento em outras obras.
• Menor custo operacional, pois a responsabilidade de administração de todo processo, fica a
cargo unicamente do fabricante do Eletrocentro.

APLICAÇÕES
Os Eletrocentros podem ser utilizados nos mais diversos seguimentos industriais e comerciais tais
como:
• Mineração.
• Geração Fotovoltaica e Eólica.
• Papel e Celulose.
• Saneamento.
• Indústrias Químicas.
• Indústrias Petroquimicas.
• Indústrias Metalurgicas.
• Indústrias Alimentícias.
• Indústrias Farmaceuticas.

VR Painéis Elétricos
Tel.: 17 4009.5100
faleconosco@vrpaineis.com.br . www.vrpaineis.com.br
Rua José Guide, 681 . Distrito Industrial
São José do Rio Preto/SP . CEP 15035-500

