Regulador de Tensão Monofásico
Single-Phase Step Voltage Regulator
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esde sua origem no Japão em 1875, a Toshiba Cor
poration desenvolve produtos, sistemas e soluções
que contribuem para a melhoria de vida das pessoas
em todo o mundo. E nesses mais de 130 anos atua
de maneira pioneira, com valiosas contribuições para a
tecnologia, para o meio ambiente e para a sociedade.
Em termos mundiais, a Toshiba Corporation é
o nono maior fabricante integrado de equipamen
tos elétricos e eletrônicos, emprega cerca de 172
mil pessoas e apresenta um faturamento anual
consolidado acima de US$ 56 bilhões.

ince its origin in Japan in 1875, Toshiba Corporation develops products, systems and solutions that
contribute to the improvement of people’s life all over
the world. For over 130 years Toshiba Corporation
acts in a pioneering way with valuable contributions
to technology, environment and society.
In worldwide terms, Toshiba Corporation is the
ninth largest integrated manufacturer of electric and
electronic equipment, which employees around 172
thousand people and presents annual consolidated
sales of more than US$ 56 billion.

Compromisso com as pessoas,
Compromisso com o Futuro

Commited to people,
Commited to the Future

A Toshiba T&D do Brasil Ltda, uma subsidiária
da Toshiba Corporation, iniciou suas atividades no
Brasil em 1968 e produz transformadores, auto
transformadores, reatores, reguladores de tensão,
transformadores de distribuição e acessórios.
A Toshiba T&D do Brasil Ltda representa um pólo
industrial no Continente Americano de grande im
portância estratégica para a matriz japonesa, e
contribui decisivamente para a evolução do setor de
energia elétrica nos países da América do Sul, Central
e do Norte e também é uma base de exportação para
todos os outros continentes. Contribui, dessa forma,
para o fornecimento de energia elétrica com qualida
de, confiabilidade, acessibilidade e eficiência.

Toshiba T&D do Brasil Ltda, a subsidiary of Toshiba Corporation, began its activities in Brazil in 1968
and manufactures transformers, autotransformers,
reactors, step voltage regulators, distribution transformers and accessories.
Toshiba T&D do Brasil Ltda represents an industrial pole in the American Continent of great strategic importance for the Japanese Headquarters, and
contributes decisively to the evolution of the electric
power area in the countries of South, Central and
North America and is also an export base for all other
continents. This way, Toshiba T&D do Brasil Ltda contributes to the supply of electric power with quality,
reliability, accessibility and efficiency.
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Fábrica Minas Gerais
Às margens da Rodovia BR-381 em Contagem/MG

2

Minas Gerais Works
Contagem City, Minas Gerais State
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Transformadores de potência até 550 kV
Power transformers up to 550 kV
Reatores derivação até 70 MVAr - 550 kV
Shunt Reactors up to 70 MVAr - 550 kV

Reguladores de tensão
monofásicos até 36,2 kV
Single-phase Step Voltage
Regulators up to 36.2 kV

Transformadores de distribuiç ão até 36,2 kV
Pole and distribution transformers up to 36.2 kV

Sistema Integrado

de

Acessórios para transformadores
e reguladores
Accessories for transformers
and voltage regulators

Gestão

I ntegrated M a n a g e m ent S ystem
A Toshiba T&D do Brasil Ltda possui as Certifica
ções da Qualidade (ISO 9001 - versão 2000 - desde
2002) e de Meio Ambiente (ISO 14001 - versão 2004
- desde 2006), emitidas pelo BVQI (Bureau Veritas
Certification). E a empresa já está trabalhando para
a sua Certificação de Segurança e Saúde Ocupaci
onal, com base na OHSAS 18001, que integrará no
futuro seu Sistema Integrado de Gestão.
A efetividade e o comprometimento da empresa
com a qualidade e a preservação do meio ambiente
estão presentes nas suas diversas atividades e no seu
relacion
 amento com clientes, fornecedores, sub-con
tratados e sociedade; dentre elas: vendas especiali
zadas, planejamento de produção, desenvolvimento
de projetos, fabricação, ensaios, serviços e cuidados
na preservação do meio ambiente. Opera com equi
pamentos modernos e profissionais altamente quali
ficados e treinados na matriz japonesa, nas áreas de
fabricação, projetos, qualidade, etc.
Fornecer soluções inovadoras de uso da energia
elétrica e contribuir para o desenvolvimento da quali
dade de vida e de meio-ambiente é nossa meta.

Toshiba T&D do Brasil Ltda has the Quality (ISO
9001 - version 2000 - since 2002) and Environmen
tal (ISO 14001- version 2004 - since 2006) Certifica
tions, issued by BVQI (Bureau Veritas Certification).
The Company is already working for the Safety and
Occupational Health Certification based on OHSAS
18001, which will integrate in the future its Integra
ted Management System.
The effectiveness and the commitment of the
Company with the quality and the environmen
tal preservation are present in its several activiti
es and in its relationship with customers, suppli
ers, sub-contractors and society; among them:
specialized sales, production planning, design
development, manufacturing, tests, services and
cares in the environmental preservation. It
operates with modern equipments and professionals
highly qualified and trained at the Japanese Plants,
in the areas of manufacturing, design, quality, etc.
Supply innovative solutions in the electric power
use and contribute for the development of the life
quality and environment is our goal.
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Liderança

em reguladores de tensão monofásicos

Leadership

in single-phase step voltage regulators

A Toshiba T&D do Brasil Ltda é um dos líderes
mundiais em reguladores de tensão monofásicos.
Além de dominar o mercado brasileiro, exporta
para diversos países em todo o mundo.
Existem hoje, mais de 25 mil reguladores de
tensão monofásicos fabricados pela Toshiba T&D
do Brasil Ltda instalados ao redor do mundo.
Os reguladores de tensão monofásicos
são fabricados e ensaiad
 os conforme critéri
os da norma ANSI C57-15, em conjunto com as
especificações técnicas das mais diversas
concession
 árias de energia.

Toshiba T&D do Brasil Ltda is one of the world
leaders in single-phase step voltage regulators. Be
sides of dominating the brazilian market, it exports
for several countries all over the world.
Today there are more than 25 thousand singlephase step voltage regulators manufactured by
Toshiba T&D do Brasil Ltda installed around the
world.
The single-phase step voltage regulators are
manufactured and tested in accordance with
criteria of the Standard ANSI C57-15 toge
ther with the technical specific
 ations of several
utilities.

Reguladores de tensão monofásicos: a melhor solução
para a regulação da tensão nos sistemas de distribuição de energia
Single-phase

step voltage regulators: the best solution

for the regulation of the voltage in the energy distribution systems

Em um sistema elétrico, o fornecimento de ener
gia está sujeito à instabilidade da tensão, devido às
variações que ocorrem na carga, na transmissão e
na geração. Atualmente, a melhoria da qualidade do
fornecimento de energia tem sido uma das princi
pais metas de todas as empresas fornecedoras des
te serviço, não somente em termos de continuidade,
mas também em termos de estabilidade de tensão
no fornecimento. Penalidades por falta de qualida
de no fornecimento de energia também podem ser
aplicadas.
Algumas medidas são adotadas a fim de corrigir
ou melhorar o nível de tensão da linha de distribui
ção, mas em geral, tornam-se inviáveis economica
mente ou exigem remodelagem de toda sua estrutu
ra. Dentre elas, temos:
• Mudança da derivação nos transformadores
da subestação e nos transformadores de dis
tribuição
• Construção de nova subestação
• Troca da seção de condutores
• Instalação de banco de capacitores para a
correção do fator de potência
A experiência vem comprovando que a melhor
solução para corrigir e melhorar os níveis de tensão
nas linhas de distribuição é a utilização de Regula
dores de Tensão Monofásicos.
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In an electrical system, the energy supply
is subject to the voltage unstability, due to the
variations that happen in the load, in the energy transmission and in the energy generation.
Nowadays, the quality improvement of the energy
supply has been one of the main goals of all the uti
lities that supply this service, not only in continuous
supply terms, but also in voltage stability. Penalties
for lack of quality in the energy supply can also be
applied.
Some measures are adopted in order to
correct or to improve the voltage level of the distri
bution line, but in general, they become economi
cally unfeasible or demand re-built in all its structure.
Among them, we have:
• Tap changing in the substation transformers
and in the distribution transformers
• Construction of a new substation
• Change size of the wires
• Installation of capacitors bank for power factor
correction
The experience has been proving that the best
solution for correcting and improving the voltage le
vels in the distribution lines is the use of Single-pha
se Step Voltage Regulators.

Vantagens

do uso de

Advantages

Reguladores

of the use of

de

Tensão Monofásicos

Single-phase Step Voltage Regulators

Quando comparado à instalação de transforma
dores trifásicos com comutação sob carga ou a re
guladores trifásicos, o uso de reguladores de ten
são monofásicos apresenta diversas vantagens:

When the use of the single-phase step volta
ge regulators is compared to the installation of
three-phase transformers with on-load tap chan
ging or to three-phase step voltage regulators, it
presents several advantages:

• Regulação: Aplica níveis de tensão mais adequados
nos pontos de consumo, reduzindo as perdas e aumentan
do a vida útil dos equipamentos. É feita uma amostragem
em cada uma das 3 fases e a correção é implementada
conforme a necessidade de cada fase. No regulador trifási
co, a amostragem de tensão é realizada em uma das fases
e a correção implementada para todas as outras.

• Regulation: It applies the more appropriat ed voltage
levels in the consumption points, reducing the losses and in
creasing the useful life of the equipments. It is made a sam
pling in each one of the 3 phases and the correction is imple
mented in accordance with the necessity of each phase. In
the three-phase step voltage regulator, the voltage sampling
is made in one of the phases and the correction is implemen
ted in all the other ones.

• Sistema de controle: Permite diversos recursos de
parametrização dos níveis de tensão e do comporta
mento do sistema, tais como níveis de insensibilidade,
temporizações, compensações de queda de tensões na
linha, limitações de tensões, bônus de carga, entre mui
tas outras funções. O sistema de controle é basead
 o em
microprocessadores e permite diversas formas de comu
nicação de aplicação do software.

• Control system: It allows several features of
parameters definition of the voltage levels and the system
behavior, such as insensibility levels, time definitions,
line drop compensation, voltage limitations, load bonus,
among many another functions. The control system is
based on microprocessors and it allows several
communication possibilities and software use.

• Dimensional: Apresenta dimensões e peso reduzi
dos, permite fácil locomoção e instalação em postes e
plataforma.

• Dimension
 al: It presents reduced dimensions and
weight, allows easy handling and installation in poles and in
platform.

• Operação: Todos os ajustes e leitura dos parâmetros no
sistema de controle são efetuados através de teclado frontal
com indicações no display , podendo ainda usar o software
para todas as operações e aquisição de dados através de
notebooks para avaliaç
 ões locais e posteriores.

• Operation: All the adjusts and read
 ing of the
parameters in the control system are made through frontal
keyboard with indications in the display, and can also use the
software for all the operations and data acquisition through
notebooks for local and subsequent evaluations.

• Economia: O uso de bancos trifásicos compostos de
três reguladores monofásicos representa uma economia
de aproximadamente 25% em relação ao uso de regula
dores trifásicos.

• Economy: The use of three-phase banks composed
of three single-phase step voltage regulators represents an
economy of approximately 25% when compared to the use
of three-phase step voltage regulators.

• Flexibilidade: Durante as manutenções ou em caso de
falha do regulador, a troca por regulador reserva em apenas
uma fase do banco de reguladores de tensão monofásicos
permite que o sistema continue funcionando normalmente.
Quando é usado regulador de tensão trifásico, o sistema
ligado a ele fica sem regulação, ou fora de operação.

• Flexibility: During the maintenances or in case of the
regulator fault, the change for spare regulator in only one
phase of the single-phase step voltage regulators bank al
lows that the system continues with the normal operation.
When it is used a three-phase step voltage regulator, the system
connected to it becomes without regulation, or out of service.

Banco de reguladores
monofásicos em
subestação de 10 MVA
Single-phase step
voltage regulators bank
in substation of 10 MVA
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P ar t es
Parts

1- Tanque selado em chapa de aço
carbono ou aço inox.
Sealed tank in carbon steel
plate or stainless steel.

2-

4-

56-

Accessories

Placa de Identificação.
Nameplate.

13- Terminal de Aterramento.

8-

Parte ativa do regulador com en
rolamento de tapes com condu
tores em chapa, a fim de garan
tir excelente performance aos
efeitos termodinâmicos frente ao
curto-circuito.
Core-and-coils with tap
winding made of sheets, in order
to guarantee excellent strength
against thermodynamic effects of
short circuit.

14- Válvula de drenagem e

9-

Note: Painting process of the
regulator is appropriated to the
environmental installation conditi
ons specified by the customer. Hot
dip galvanized or stainless steel
tanks and radiators can be supplied
(option al).

3-

and

A ces s ó r i o s

7-

Radiadores em aço carbono
ou aço inox.
Radiators in carbon
steel or stainless steel.

Nota: Processo de pintura do
regulador adequado às condições
ambientais de instalação es
pecificadas pelo cliente. Tanques e
radiadores galvanizados a fogo ou
aço inoxidável podem ser forneci
dos (opcionais).

e

Pára-raio by-Pass entre a bucha
de fonte e a bucha de carga para
proteger o enrolamento de tapes
frente aos efeitos atmosféricos e
tensões adversas do sistema elé
trico.
By-Pass surge arrester bet
ween the source bushing and the
load bushing in order to protect
tap winding against the atmos
pheric effects and adverse volta
ges of the electric
system.

Buchas nas cores
marrom ou cinza.
Bushings in brown
or gray colors.

10-

Controle do regulador
de tensão monofásico.
Control of the single-phase
step voltage regulator.

11- Indicador Analógico do tipo pon

Indicador de Nível e
Cor do Óleo.
Oil Level and Color Indicator.
Caixa de Terminais para
acessar os tapes do regulador e
terminais do motor do
comutador sob carga.
Junction box for accessing the
taps of the regulator and the ter
minals of the motor of the on-load
tap changer.

Sistema de fixação
da tampa ao tanque.
Tightening system of
the cover to the tank.

teiro de posições atual, mínima
e máxima.
		 Position indicator of current,
lower and maximum positions.

Grounding terminal.

amostragem de óleo.
Drain valve and oil sampling
device.

15- Base para a fixação do

regulador na plataforma,
de acordo com as
especificações do cliente.
Base for installation on
platforms, in accordance with
customer's specifications.

Acessórios especiais
conforme especificação
do cliente:
Special accessories in
accordance with the
customer's specification:
• Pára-raios Shunt.
Shunt arresters.
• Chaves Seccionadoras
para montagem, energização,
desenergização do banco
regulador.
Disconnecting switches
for assembly, energization,
disenergization of the
regulator bank.

12- Gancho para içamento do Regu

3

11

lador.
Lifting-lug for hoisting the
Regulator.
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6
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P rin c i pais C om p o n en t es
Main Components

Comutador sob carga

Funções e Características:
• Permite a realização de conexão a diferentes ta
pes (espiras) de bobinas do enrolamento atra
vés de contatos elétricos, sem necessidade de
desenergização.
• Comutação independente do motor. Uma vez ini
ciada a comutação, o mecanismo de acionamento
trabalha com energia própria (sistema de molas),
impedindo a ocorrência de comutação incomple
ta.
• Bloqueios mecânicos garantem a comutação se
gura dentro da faixa de operação.
• A leitura da posição de tape atual, contador de
operações e limites superior / inferior do controle
são realizadas por leitura instantânea (leitura real,
sem medição por cálculos) através de disco poten
ciométrico (patente Toshiba T&D do Brasil Ltda),
conferindo grande confiabilidade e segurança ao
sistema de controle.
• Além disso, é fornecido com sistema para mon
tagem de indicação mecânica de posições (indi
cador de posições analógico).
• Possui chaves (micro switch) de indicação de po
sição neutra e inversão de polaridade, conferindo
segurança nas operações
e indicações do relé.
• Atende plenamente aos
requisitos da norma ABNT
NBR-8667 e IEC 60214.

Comutador sob carga
On-load tap changer

Indicador de posição analógico

Funções:
• Indica a posição atual do comutador sob carga, inde
pendentemente do regulador estar energizado.
• Permite o reset (limpeza) da memória das posiçõ
es máximas e mínimas alcançadas.
Características:
• Produto patenteado pela Toshiba T&D do Brasil
Ltda.
• Dispensa manutenção, porém possui fácil mon
tagem, desmontagem e regulagem.
• Suporta nível de tensão aplicada de até 3 kV du
rante 1 minuto.
• O sistema de controle de load-bonus fica interno
ao visor. Possui fácil acesso aos ponteiros (dis
pensa uso de ferramentas).
• Possui intercambiabilidade com os produtos atu
ais no mercado.

On-load tap changer

Functions and Characteristics:
• Allows the execution of the connection to the diffe
rent taps (turns) of coils through electric contacts,
without the necessity of disenergization.
• Tap changing independent of the motor. Once it is
initiated the tap changing, the driving mechanism
operates with its own energy (springs system),
avoiding the occurrence of incomplete tap chan
ging.
• Mechanical blockades guarantee safe tap chan
ging in the operation range.
• The reading of the current tap position, operati
on counter and upper / lower limits of the control
is executed by instantaneous read
 ing (real rea
ding, without measurement through calculations)
through potentiometric disk (Toshiba T&D do Bra
sil Ltda owns the patent), giving it great reliability
and safety to the control system.
• Besides that it is supplied with system for as
sembly of mechanical indication of positions
(analogical positions indicator).
• Possesses micro switches of neutral position in
dication and polarity inversion, giving it safety in
the operations and indications of the relay.
• Fully complies with the requirements of the Stan
dards ABNT NBR-8667 and IEC 60214.

Indicador de
posição analógico
Analogical
position indicator

Analogical position indicator

Functions:
• Indicates the current position of on-load tap chan
ger, independently of the regulator is in service.
• Allows the reset (clear) of memory of the
reached maximum and minimum positions.
Characteristics:
• Product patented by Toshiba T&D do Brasil Ltda.
• Maintenance free, however it possesses easy as
sembly, disassembly and adjustment.
• Withstands to applied voltage level up to 3 kV du
ring 1 minute.
• The load-bonus control system is internal
to the visor. It possesses easy access to the
pointers (dismissal tools use).
• Possesses interchangeability with the current pro
ducts in the market.
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Controle do Regulador de Tensão

Voltage Regulator Control

Equipamento usado para controlar os comutadores sob carga dos
reguladores de tensão monofásicos, regulando a tensão na carga.
Utiliza a mais moderna tecnologia em processamento de sinais
garantindo alta performance na medição de parâmetros da linha tais
como:
• Tensão
• Corrente
• Fator de potência
• Freqüência
• Potência
• Energia ativa e reativa
• Quadrante de operação
• Distorção harmônica de tensão e corrente

Equipment used to control on-load-tap-changers for single-phase
step voltage regulators, regulating the load voltage.
The control uses the most modern technology for signal
processing, guaranteeing a high performance for reading line
parameters such as:
• Voltage
• Current
• Power Factor
• Frequency
• Power
• Active and Reactive Power
• Operation Quadrant
• Voltage and Current Harmonic Distortion

Projeto de alta qualidade, robustez e de fácil operação,
disponibilizando ajustes de 4 postos-horários para:
• Tensão de referência
• Insensibilidade
• Temporização linear e inversa
• Compensação de queda na linha

High quality design, robust and easy operational, with available
adjustments of 4 time-points for:
• Reference Voltage
• Voltage Bandwidth
• Linear and Inverse Temporization
• Line Drop Compensation

Apresenta recursos de monitoramento da linha como:
• Limitador de tensão
• Detector de fluxo inverso
• Contador de operações (Totalizador e por TAP individual)
• Indicação de TAP com respectivos valores máximo e mínimo
• Função TAP "0" (zero)
• Load Bônus com parâmetros fixos e automático
• Detector de tampa aberta

Presents line monitoring resources such as:
• Voltage limiting
• Inverse flow detector
• Operations counter (Total and by individual TAP)
• Indication of TAP with its respective maximum and minimum values
• TAP "0" (zero) function
• Load bonus with fixed and automatic parameters
• Open door detector

Possui ainda:
• 8 canais de registros de dados para 4 meses com intervalo de 30  
minutos
• Registro das últimas 20 alterações de parâmetros
• Registro das últimas 10 operações
• Duas portas de comunicação simultâneas com protocolo DNP-3.0
sendo:
- Local RS232
- Remoto: RS-232, RS-485, Fibra òptica, Ethernet,
Modem GSM
• Senha para parametrização
via teclado
• Auto teste
• Unsolicited message
• Calendário

Also possesses:
• 8 channels for data recording up to 4 months with 30 minutes
intervals
• Record of last 20 alterations of parameters
• Record of last 10 operations
• Two simultaneous communication doors with DNP-3.0 protocol as
follows:
- Local RS-232
- Remote: RS-232, RS-485,
Optical fiber, Ethernet,
GSM Modem
• Password for
parametrization using
keyboard
• Auto-Test
• Unsolicited Message
• Calendar

Características Técnicas:
• Grau de proteção: IP-65
• Faixa de temperatura:
-40°C a + 85°C
• Faixa de alimentação:
48 a 276Vca
• Classe de
precisão: 0,5%
• Peso: 2kg
Controle do Regulador de Tensão
Voltage Regulator Control

8

Technical Characteristics:
• Protection degree: IP-65
• Temperature range:
-40ºC to +85ºC
• Feeding range:
48 to 276Vac
• Accuracy class: 0,5%
• Weight: 2Kg

C omo

es p e c i f i c ar um re g u l a d or

Os reguladores de tensão monofásicos em até 32 degraus de 0,625 %, possuem 16 posições para elevar
tensão e 16 posições para abaixar tensão, com indicação externa tipo ponteiro ou digital. São equipados
com sistema de controle de tensão baseado em microprocessador.
Exemplo: Como especificar reguladores para alimentar uma carga total de 1,5 MVA, alimentada por um
transformador de 69 kV – 13,8 kV.

www.toshiba.com.br

How

to spe c ify a re g u l at or

The single-phase step voltage regulators up to 32 steps of 0.625%, possess 16 positions to ele
vate the voltage and 16 positions to lower the voltage, with external indication by pointer or
digital types. They are equipped with voltage control system based on microprocessor.
Example: How to specify regulators to feed a total load of 1.5 MVA, fed through a transformer of 69
kV – 13.8 kV .
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Reguladores
Regulators

fabricado conforme

ANSI C57-15

manufactured in accordance with

ANSI C57-15

e

NBR 11809

and

NBR 11809

Reguladores de Tensão monofásicos mais fabricados pela Toshiba T&D do Brasil Ltda
Single-Pahse Step Voltage Regulators more manufactured by Toshiba T&D do Brasil Ltda

Comprimento
Length

Características nominais e dimensões finais aproximadas
Nominal characteristics and approximated final dimensions

95/
110 (*)

Largura
Width

95/
110 (*)

13800

Atlura
Height

125/
150 (*)

23000

23000

Delta

125/
150 (*)

230
460
690

100
200
300

1000
1250
1150

1550
1650
1700

2100
2400
2700

700
1150
1450

870
1340
1650

1570
2490
3100

345
690

100
200

1020
1200

2000
1720

2400
2750

1020
1700

1170
1780

2190
3480

150/
200 (*)

34500

34500

Delta

150/
200 (*)

Nota: Consultar a Toshiba T&D do Brasil Ltda so
bre reguladores com características diferentes das
enunciadas acima.

Note: Consult Toshiba T&D do Brasil Ltda
about regulators with different characteristics
from the above.

(*) Quando explicitamente solicitado, os reguladores podem
ser opcionalmente projetados para BIL = 110 kV, 150 kV ou 200
kV. Eles são aplicáveis em reguladores com classe de isolamento
de 15 kV, 25 kV e 34,5 kV, respectivamente.

(*) When it is clearly requested, the regulators can be
optionally designed for BIL = 110 kV, 150 kV or 200 kV.
They are applicable in regulators with insulating class of
15 kV, 25 kV and 34.5 kV, respectively.

www.toshiba.com.br

Contagem – Minas Gerais
Contagem City - Minas Gerais State

TECNOLOGIA JAPONESA
japanese tecnology

TALENTO BRASILEIRO
bra z ilian talent

Vendas Exportações
Export Sales
Tel.: +55 31 3329 6660
Fax: +55 31 3329 6699

Assistência Técnica / Serviços
Technical Assistance / Service
Tel.: +55 31 3329 6565 / 6654
Fax: +55 31 3329 6699

vendasbrasil@toshiba.com.br

exportsales@toshiba.com.br

falecom@toshiba.com.br
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