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Tutorial de Teste 
 

 
Tipo de Equipamento: Disjuntor 

 

Marca: Siemens 

 

Modelo: 3AH 

 

Ferramenta Utilizada: CE- 6003; CE-6006; CE6706; CE-6710; 
CE-7012 ou CE-7024 
 

Objetivo: Teste do tempo da abertura/fechamento desde o 

comando até a abertura/fechamento efetivo do disjuntor. Teste 

da simultaneidade da abertura/fechamento dos polos do 

disjuntor. 

 
Controle de Versão: 
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Termo de Responsabilidade 

 

As informações contidas nesse tutorial são constantemente verificadas. Entretanto, diferenças na 

descrição não podem ser completamente excluídas; desta forma, a CONPROVE se exime de 

qualquer responsabilidade, quanto a erros ou omissões contidos nas informações transmitidas. 

 

Sugestões para aperfeiçoamento desse material são bem vindas, bastando o usuário entrar em 

contato através do email suporte@conprove.com.br. 

 

O tutorial contém conhecimentos obtidos dos recursos e dados técnicos no momento em que foi 

escrito. Portanto a CONPROVE reserva-se o direito de executar alterações nesse documento sem 

aviso prévio. 

  

Este documento tem como objetivo ser apenas um guia, o manual do equipamento a ser testado 

deve ser sempre consultado. 

 

 

 

 

 
ATENÇÃO! 

 
O equipamento gera valores de correntes e tensões elevadas durante sua operação. 

O uso indevido do equipamento pode acarretar em danos materiais e físicos. 

 

Somente pessoas com qualificação adequada devem manusear o instrumento. Observa-se que o 

usuário deve possuir treinamento satisfatório quanto aos procedimentos de manutenção, um bom 

conhecimento do equipamento a ser testado e ainda estar ciente das normas e regulamentos de 

segurança. 

 

 

 

 

Copyright 

 

Copyright © CONPROVE. Todos os direitos reservados. A divulgação, reprodução total ou 

parcial do seu conteúdo, não está autorizada, a não ser que sejam expressamente permitidos. As 

violações são passíveis de sansões por leis. 
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Tutorial p/ teste disjuntores utilizando software Sequenc  
 

O teste descrito nesse tutorial foi realizado em um disjuntor trifásico, sendo que sua 

bobina de abertura é acionada por tensão DC e a bobina de fechamento é 

acionada com tensão AC. 

 

É fundamental que o usuário possua as especificações técnicas do disjuntor, pois para 

os testes necessita-se de informação sobre tempo de abertura/fechamento, tipo e valor 

da tensão para energização das bobinas, diferença do tempo entre abertura/ 

fechamento dos polos dos disjuntores. 

 

 A figura a seguir mostra alguns dados técnicos dos disjuntores Siemens de média 

tensão a vácuo. A região em destaque mostra os tempos de fechamento e abertura. 

 

 
Figura 1 

 

1. Procedimentos Iniciais 

 

Antes de iniciar o teste clique no ícone do gerenciador de aplicativos “CTC”. 

 

 
Figura 2 

 

Efetue um clique no ícone do software “Sequenc”. 
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Figura 3 

 

1.1 Configurando os Ajustes 

 

Ao abrir o software a tela de “Ajustes” abrirá automaticamente (desde que a opção 

“Abrir Ajustes ao Iniciar” encontrado no menu “Opções Software” esteja 

selecionada). Caso contrário clique diretamente no ícone “Ajustes”. 

 

 
Figura 4 

 

Dentro da tela de “Ajustes” preencha a aba “Inform. Gerais” com dados do 

dispositivo testado, local da instalação e o responsável. Isso facilita a elaboração 

relatório sendo que essa aba será a primeira a ser mostrada. 
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Figura 5 

 

1.2 Sistema 

 

Na tela a seguir dentro da sub aba Nominais são configurados os valores de 

frequência, sequencia de fase, tensões primárias e secundárias, correntes primárias e 

secundárias, relações de transformação de TPs e TCs. Existe ainda duas sub abas 

“Impedância” e “Fonte” cujos dados não são relevantes para esse teste. 

 

 
Figura 6 

 

Existem outras abas onde o usuário pode inserir notas e observações, figuras 

explicativas, pode criar um “check list” dos procedimentos para realização de teste e 

ainda criar um esquema com toda a pinagem das ligações entre mala de teste e o 

equipamento de teste. 
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2. Direcionamento de Canais e Configurações de Hardware 

 

Clique no ícone ilustrado abaixo. 

 

 
Figura 7 

 

Em seguida clique no ícone destacado para configurar o hardware. 

 

 
Figura 8 

 

Ajuste as seis primeiras entradas binárias da caixa para “100 Vpk” (monitoramento 

do sinal de tensão DC). Para as binárias BI7 & BI8 escolha a opção “5 Vpk” 

(monitoramento do sinal de tensão AC) e ajuste a fonte auxiliar das entradas binárias. 

Para finalizar clique em “OK”. 
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Figura 9 

 

Na próxima tela escolha “Básico” e na janela seguinte (não mostrada) escolha 

“SIM”, por fim clique em “Confirmar”. 

 

 
Figura 10 

 

 

3. Testando o Disjuntor 

 

Por questões didáticas os testes no disjuntor foram separados em dois arquivos 

distintos. Entretanto pode-se criar apenas um arquivo e fazer na sequencia o teste de 
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fechamento e o teste de abertura. Fica como desafio ao usuário que após entender 

cada teste separadamente estará apto a fazê-lo utilizando um único arquivo.  O uso da 

fonte auxiliar é indicado principalmente para sistema altamente indutivo, dessa 

maneira evitam-se interferências externas. Caso não seja o caso pode-se ligar os 

polos do disjuntor diretamente as binárias da mala de teste. 

 

3.1 Teste do tempo de fechamento 

 

Com o disjuntor aberto conecte o positivo da fonte auxiliar aos polos das fases: A; B 

e C de um dos lados do disjuntor. Conecte a entrada binária 1 (“BI1”) ao polo da fase 

A. Conecte a entrada binária 2 (“BI2”) ao polo da fase B do disjuntor. Conecte a 

entrada binária 3 (“BI3”) ao polo da fase-C do disjuntor. Por fim os dois comuns das 

binárias ao lado negativo da fonte auxiliar. 

 

 
Figura 11  

 

4. Monitoramento da botoeira de fechamento 

 

Conecte a “BI7” em um dos lados da botoeira de comando de fechamento e seu 

comum ao outro lado da botoeira. 
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Figura 12  

 

5. Restauração do Layout 

 

Devido a grande flexibilidade que o software apresenta permitindo que o usuário 

escolha quais janelas sejam apresentadas e em qual posição, utiliza-se o comando 

para restaurar as configurações padrões. Clique no botão “Layout” e em seguida em 

“Recriar Gráficos” repita o processo clicando em “Layout” e em “Restaurar 

Layout”. No decorrer do teste são excluídas as janelas que não sejam relevantes. 

 

 
Figura 13 

 

 A seguir é mostrada a estrutura padrão após os comandos anteriores. 
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Figura 14 

5.1 Criando a sequência de Fechamento 

 

Clique na opção “NO01” destacado em verde da figura anterior e diminua o tamanho 

da janela do meio para facilitar a visualização. 

Mude o nome “Seq. 001” para “Fechamento”. Mantenha valores nulos tanto de 

corrente como tensão. 

Aumente o valor do tempo da geração da sequencia permitindo que seja monitorado o 

comando manual. Neste tutorial foi utilizado 3,0s. 

 

 
Figura 15 
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5.2 Ajustes da avaliação do tempo de fechamento 

 

Será feito uma avaliação de tempo para cada polo. Para o polo A adote o seguinte 

procedimento:  

 

I. Na aba “Tempo” crie avaliações para análise dos tempos de fechamento. 

Substitua “Aval. 1” por “Polo A”. 

 

II. Em “Início”, selecione: “Ent. Binária > BI07 = ↓”. Esse é o momento de 

comando de fechamento do disjuntor. 

 

III. Em “Fim”, selecione: “Entr. Binária BI01 = ↑”. Momento do fechamento do 

contato do polo da fase A. 

 

IV. Em “T nominal” entre com o valor de tempo esperado para o fechamento e as 

tolerâncias (de acordo com o fabricante). 

 

 
Figura 16 

Clique no ícone “+” e adicione duas novas linhas e configure de forma análoga. 

 

 
Figura 17 
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Com os polos do disjuntor aberto ao medir o valor de tensão na botoeira de 

fechamento encontra-se o valor de 206,00 Vac. No momento em que se aciona a 

botoeira a tensão cai pra zero e o comando é efetuado. 

 

5.3 Inicializando teste 

 

Utilize o comando “Alt + G” para iniciar a geração. A próxima figura mostra o 

resultado final com os tempos encontrados. 

 

 
Figura 18 

Verifica-se que o tempo de operação real está fora do valor previsto. Isso ocorre 

porque a “BI07” fica oscilando, já que a tensão aplicada é alternada. Para visualizar a 

oscilação efetue um duplo clique na aba “Forma de Onda” e maximize a tela. 
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Figura 19 

 

Selecione os três primeiros gráficos e clique na teclar “delete”. Deixe marcado 

apenas as binárias de entradas “BI01”, “BI02”, “BI03” e “BI07”. 

 

 
Figura 20 

Para eliminar essa oscilação deve-se utilizar um filtro, lembrando que a “BI7” foi 

configurada para 5Vpk, ou seja, entre os valores +5V e -5V (10V de desvio) a mala 
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entende como nível lógico zero. O filtro deve retirar esse pedaço do sinal. Sabendo 

que o valor de tensão RMS aplicada é de 206,0V: 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

 2
 

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 206 2 

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 291,33𝑉 

 

Sabendo que: 

 

𝑓 𝑥 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

 

10𝑉 =  291,33 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

Portanto: 

 

𝑥 = 1,96° ≅ 2,0° 
 

Como a frequência nominal é de 60Hz chega-se a: 

 

360° =
1

60
 

2,0° = 𝑦 

 

Aplicando regra de três temos que o tempo é de: 

 

𝑦 = 92,5𝑢𝑠 

 

Para alterar o valor do filtro reedite o teste clicando no ícone destacado “Reeditar 

Teste” e em seguida clique no ícone destacado “Ajustes”. 
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Figura 21 

 

Escolha a aba “Outros” e no campo “Tempo de Deglitch” tanto para “Hardware” 

como “Software” ajuste um valor superior a 92,00us neste caso foi utilizado 3,0ms. 

 

 
Figura 22  
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Para realizar a oscilografia clique no botão destacado na figura a seguir ou utilize o 

comando “Alt +G”. Em seguida clique na botoeira de fechamento do disjuntor. 

 

 
Figura 23 

 

 
Figura 24  

 

O tempo de fechamento de cada fase está dentro da faixa definida pelo fabricante, 

portanto o disjuntor está aprovado.  

 

6. Teste de simultaneidade de fechamento 

 

Utilizando os mesmo ajustes do teste de fechamento pode-se efetuar o teste de 

simultaneidade de fechamento. O único ajuste que deve ser alterado é a avaliação. 

Utilizando um dos polos do disjuntor como referência e realizando uma operação 

simples de subtração obtêm-se as diferenças entre o fechamento de cada polo. Clique 

em reeditar: 

  

 
Figura 25  
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Na parte inferior clique em “Calc.”. 

 

 
Figura 26  

 

No campo “Variável 1”, escolha “Aval Temp” e Polo B já o campo “Operador” 

escolha o sinal de menos (-). No campo “Variável 2” escolha “Aval Temp” e Polo A. 

Escolha o tempo nominal e o desvio dado pelo fabricante. Insira um novo cálculo 

repetindo o passo anterior trocando Polo B pelo C. A figura a seguir mostra como 

devem ficar os dois cálculos. 

 

 
Figura 27  

 

Efetue a geração utilizando o atalho “Alt+G”. 

 

Como resultado chega-se a figura a seguir. Aplicando um zoom na figura (basta 

pressionar o botão esquerdo e arrastar o mouse na região escolhida) percebe-se que 

existe uma diferença no tempo de fechamento do contato de cada polo. A diferença 

entre o fechamento dos polos do disjuntor dado pelo fabricante é de no máximo 

0,001s 
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Figura 28  

 

De acordo com a figura anterior se conclui que o disjuntor foi aprovado no teste de 

simultaneidade de fechamento. Por fim pode-se solicitar o relatório automático 

clicando no ícone a seguir. 

 

 
Figura 29  

 

Na janela “Configurar Apresentação” selecione os dados que deseja que apareça no 

relatório. 
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Figura 30  

 

Um relatório do teste será automaticamente gerado. Na janela do relatório pode-se 

imprimir ou salvar como documento .doc ou .pdf. 

 

 
Figura 31  
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7. Teste do tempo de Abertura 

 

Com o disjuntor fechado conecte o positivo da fonte auxiliar aos polos das fases: A; 

B e C de um dos lados do disjuntor. Conecte a entrada binária 1 (“BI1”) ao polo da 

fase-A. Conecte a entrada binária 2 (“BI2”) ao polo da fase-B do disjuntor. Conecte a 

entrada binária 3 (“BI3”) ao polo da fase-C do disjuntor. Por fim os dois comuns das 

binárias ao lado negativo da fonte auxiliar. 

 

 

 
Figura 32  

 

Conecte a “BI5” em um dos lados da botoeira de comando de abertura e seu comum 

ao outro lado da botoeira. (OBS.: NÃO SE DEVE UTILIZAR A FONTE 

AUXILIAR DC DA MALA PARA RELIALIZAR A CONEXÃO ABAIXO, 

DEVIDO A ALTA POTÊNCIA SOLICITADA PELA BOBINA DE 

ABERTURA). 

 

 
Figura 33  
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8. Restauração do Layout 

 

Devido a grande flexibilidade que o software apresenta permitindo que o usuário 

escolha quais janelas sejam apresentadas e em qual posição, utiliza-se o comando 

para restaurar as configurações padrões. Clique no botão “Layout” e em seguida em 

“Recriar Gráficos” repita o processo clicando em “Layout” e em “Restaurar 

Layout”. No decorrer do teste são excluídas as janelas que não sejam relevantes. 

 

 
Figura 34 

 A seguir é mostrada a estrutura padrão após os comandos anteriores. 

 

 
Figura 35 

8.1 Criando a sequência de Fechamento 

 

Clique na opção “NO01” destacado em verde da figura anterior e diminua o tamanho 

da janela do meio para facilitar a visualização. 

Mude o nome “Seq. 001” para “Abertura”. Mantenha valores nulos tanto de corrente 

como tensão. 

Aumente o valor do tempo da geração da sequencia permitindo que seja monitorado o 

comando manual. Neste tutorial foi utilizado 3,0s. 
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Figura 36  

 

8.2 Ajustes da avaliação do tempo de abertura 

 

Será feito uma avaliação de tempo para cada polo. Para o polo A adote o seguinte 

procedimento:  

 

I. Na aba “Tempo” crie avaliações para análise dos tempos de aberturas. 

Substitua “Aval. 1” por “Polo A”. 

 

II. Em “Início”, selecione: Ent. Binária – Entrada Binária 5 (BI5) = ˉ\_. Esse é o 

momento de comando de abertura do disjuntor. 

 

III. Em “Fim”, selecione: Entr. Binária – Entrada Binária 1 (BI1) = ˉ\_. Momento 

da abertura do contato do polo da fase A. 

 

IV. Em “Tnominal” entre com o valor de tempo esperado para a abertura e as 

tolerâncias (de acordo com o fabricante). 

 

 
Figura 37  
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Clique no ícone “+” e adicione duas novas linhas e configure de forma análoga. 

 

 
Figura 38  

 

Com os polos do disjuntor fechados ao medir o valor de tensão na botoeira de 

fechamento encontra-se o valor de 200 Vdc. No momento em que se aciona a 

botoeira a tensão cai pra zero.  

 

8.3 Inicializando teste 

 

Utilize o comando “Alt + G” para iniciar a geração. A próxima figura mostra o 

resultado final com os tempos encontrados. 
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Figura 39  

Para visualizar a oscilografia efetue um duplo clique na aba “Forma de Onda” e 

maximize a tela. 

 

 
Figura 40 

Selecione os três primeiros gráficos e clique na teclar “delete”. Deixe marcado 

apenas as binárias de entradas “BI01”, “BI02”, “BI03” e “BI05”. 
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Figura 41 

O tempo de abertura de cada fase está dentro da faixa definida pelo fabricante, 

portanto o disjuntor está aprovado. 

 

9. Teste de simultaneidade de abertura 

  

Para analisarmos a simultaneidade fixamos um polo como referência e usamos aba de 

cálculos “Calc” do software para que calcule a diferença de tempo. Clique no ícone 

“Reeditar” e faça a seguinte avaliações. A diferença entre a abertura dos polos do 

disjuntor dado pelo fabricante é de no máximo 1ms. Utilizando o polo-A como 

referência temos que: 

 

 
Figura 42  
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Efetue a geração utilizando o atalho “Alt+G”. 

 

Aplicando um zoom na figura (basta pressionar o botão esquerdo e arrastar o mouse 

na região escolhida) percebe-se que existe uma diferença no tempo de fechamento do 

contato de cada polo. A diferença entre o fechamento dos polos do disjuntor dado 

pelo fabricante é de no máximo 0,001s. 

 

 
Figura 43  

 

De acordo com a figura acima se conclui que o disjuntor foi aprovado no teste de 

simultaneidade de abertura. Por fim pode-se solicitar o relatório automático clicando 

no ícone do relatório. 

 

 
Figura 44  
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Na janela “Configurar Apresentação” selecione os dados que deseja que apareça no 

relatório. 

 

 
Figura 45  

 

Um relatório do teste será automaticamente gerado. Na janela do relatório pode-se 

imprimir ou salvar como documento .doc ou .pdf. 

 

 
Figura 46  

 


