
Tecnologia para a eficiência energética

Optim HYB
Baterias de condensadores 
automáticas com manobra híbrida

Compensação da Energia 
 Reactiva e Filtragem de Harmónicas
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A solução

Nem todas as instalações necessitam do 
mesmo equipamento de compensação
Os sistemas cada vez mais desequilibrados, somados à implementação dos novos contadores 
digitais, capazes de registar de forma individual a reactividade em cada uma das fases, tanto de 
carácter indutivo como capacitativo, fez-nos reinventar a compensação da energia reactiva.

As baterias de condensadores tradicionais 
não garantem a eliminação a reactividade
A utilização de sistemas de compensação tradicionais, medindo sobre uma única fase e compensando com 
condensadores trifásicos, provocam uma subcompensação ou sobrecompressão do sistema, registando 
valores de reactividade no contador da empresa e não garantindo a eliminação de penalizações na factura 
dos clientes.

Graças ao emprego de uma compensação híbrida (com 3 transformadores de corrente), o novo sistema 
patenteado pela CIRCUTOR, permite-nos compensar qualquer tipo de consumo ligando de forma 
rápida, através de tirístores, condensadores monofásicos entre fase e neutro. Estes condensadores são 
substituídos por condensadores trifásicos quando se estabiliza uma exigência trifásica, permanecendo, 
desta forma, habilitados os condensadores monofásicos à espera de novas necessidades de compensação 
rápida e/ou desequilibradas na rede.
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Conectar e funcionar

Garantia de 0 €*Baterias de 
condensadores 
híbridas

Investimento rentável

Tomada do controlo

A alteração a nível mundial de contadores 
mecânicos por contadores digitais 
multifunções, capazes de medir a energia 
reactiva fase a fase, obriga à mudança 
do conceito de compensação de energia 
reactiva.

Perante este novo panorama, para garantir 
a eliminação total de penalizações pelo 
conceito de reactividade nas facturas 
eléctricas do utilizador, a CIRCUTOR 
patenteou as baterias híbridas, série OPTIM 
HYB, capazes de medir igual ao contador 
da empresa e compensar a energia reactiva 
individualmente em cada uma das fases.

Sistema Plug&Play sem necessidade de 
programação. Basta ligar a potência e o 
sinal de medida.

A medida trifásica, a velocidade de resposta 
e a compensação individual por fase fornece-
nos a segurança suficiente para garantir ao 
cliente 0€ por conceito de reactividade na 
sua factura eléctrica.

*Sob uma selecção correcta do equipamento e sujeita às  
condições de Garantia da CIRCUTOR. 

A utilização de tirístores evita o desgaste 
mecânico, aumentando, em grande 
medida, a vida útil do equipamento e 
reduzindo ao máximo as perdas totais da 
instalação.

Não é só compensar, com a medida 
trifásica permitir-lhe-á controlar 
todos os parâmetros eléctricos da sua 
instalação. O primeiro passo para a 
eficiência energética.

Reinventando a compensação  
de energia reactiva
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Imprescindíveis em todos os sectores

Não brinque com a reactividade

Independentemente do sector ou da potência consumida, o panorama eléctrico 
actual faz-nos encontrar cargas desequilibradas em todo o tipo de instalação. 

As baterias Optim HYB da CIRCUTOR oferecem Segurança Exclusiva de 0 eur* 
penalizando a reactividade e porque estamos seguros damos-lhe uma garantia 
de 5 anos sobre o equipamento.

Comércio
Compensação de cargas ligadas entre fase e neutro 
(máquinas de frio, iluminação, climatização...).

Comunidades de Vizinhos
Rapidez para a compensação de elevadores.

Grande número de cargas monofásicas no sistema  
de iluminação.

Sector Terciário
Compensação de cargas rápidas como elevadores.

Compensação de desequilíbrios do sistema 
produzidos por cargas monofásicas de carácter 
tanto indutivo como capacitativo (iluminação, 
computadores, sistemas de controlo...).

Hospitais
Continuidade máxima de serviço, eliminando interferências 
em outros equipamentos e transitórios de ligação.

Redução de perdas.

Compensação de elevadores e monta-cargas.

Indústrias
Compensação de cargas rápidas e 
equipamentos monofásicos (iluminação, 
pequenos variadores, soldaduras...).

Maior duração de equipamentos mecânicos.

Sem interferências com os equipamentos electrónicos.

*Sob uma selecção correcta do equipamento e sujeita às condições de Garantia da CIRCUTOR.

5 ANOS
DE GARANTIA
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Optim HYB Baterias automáticas de condensadores 
com manobra híbrida

As baterias automáticas de condensadores, com manobra híbrida, série OPTIM HYB, são 
equipamentos criados para a compensação automática de energia reactiva em redes onde 
os níveis de cargas são fl utuantes, com variações de potência de cadência de segundos e 
com independência para além do nível de desequilíbrio presente na instalação. O sistema 
de compensação baseia-se na combinação de manobra por contatores de níveis trifásicos 
e por semicondutores (tiristores) de níveis monofásicos, sob o controlo de um regulador 
inteligente que utiliza para os seus cálculos, parâmetros eléctricos proporcionados, 
através de comunicações, através de um analisador de redes da gama CVM-MINI.

A série OPTIM HYB é o equipamento ideal para obter uma compensação de 
reactividade altamente precisa em qualquer instalação, especialmente nas que 
apresentem certo grau de desequilíbrio, uma vez que a compensação entre cada fase 
e neutro, une-se a uma rápida capacidade de resposta proporcionada pela manobra 
estática de tirístores. Garante-se assim uma redução signifi cativa de riscos de 
penalizações em comparação com as baterias de condensadores convencionais.  

Descrição

Aplicação

Características técnicas
Características 
eléctricas

Tensão de utilização 3 x 400 V F-F / 1 x 230 V F-N

Tensão de reforço 3 x 440 V F-F / 1 x 254 V F-N

Frequência 50 Hz

Tolerância sobre a capacidade -5% / +10%

Tensão de manobra contactores 230 Vc.a.

Tensão de alimentação de
placas de controlo da activação 
dos semicondutores

12 Vc.c.

Manobra de condensadores 
monofásicos

Contatores tripolares adequados 
para correntes capacitativas, 
equipados com bloco de 
resistências de pré-inserção

Manobra de condensadores trifásicos Semicondutor de estado sólido.
Inclui radiador de alumínio 
para dissipação térmica

Condensadores Condensador cilíndrico, revestimento de alumínio, tipo CLZ-FP

Protecção contra 
sobrecargas

Protecção magnetotérmica, unipolar ou tripolar, 
em cada nível monofásico ou trifásico

Regulador de 
energia reactiva

Computer HYB comunicado via RS-485 com um 
analisador de redes tipo CVM-MINI

Interruptor general Interruptor manual tetrapolar incorporado de série

Suplementos (opcionais) Interruptor automático tetrapolar em cabeceira de bateria
Interruptor automático tetrapolar + protecção 
diferencial em cabeceira de bateria
Placa de policarbonato contra contactos directos
Autotransformador 400/230 V

Tensão residual 
de descarga

75 V / 3 minutos

Perdas condensador < 0,5 W/kvar

Sobrecarga permitida 1,3 vezes a corrente nominal em permanência

Sobretensão 10% 8 sobre 24 horas
15% até 15 minutos sobre 24 horas

20% até 5 minutos sobre 24 horas
30% até 1 minutos sobre 24 horas

Temperatura Máxima: +45 ºC, Mínima: -25 ºC

Condições ambientais Humidade 80% sem condensação

Altitude <2000 m acima do nível do mar

Características 
mecânicas

Material envolvente Chapa de aço

Grau de protecção IP 21

Cor RAL 7035 Cinzento

Condições de montagem Montagem em mural em modelos OPTIM HYB1
Montagem de auto-suporte sobre o solo em 
modelos OPTIM HYB2 e OPTIM HYB3

Posição do equipamento Vertical

Ventilação Natural

Normas IEC 61921, IEC 61439, IEC 60831

Referências

Dimensões

Optim HYB Baterias automáticas de condensadores 
com manobra híbrida

kvar

440 V 400 V Composição
Interruptor 
manual

Secção do 
cabo (mm2)

Peso 
(kg)

Dimensões (mm) 
larg. x alt. x prof. Tipo Código

90 75 (3 x 2 x 5) kvar / 230 V + (3 x 15) kvar / 400 V / 50 Hz Incluído 1 x 95 67 685 x 970 x 340 OPTIM HYB1-90-440 R4E103

110 90 (3 x 2 x 5) kvar / 230 V + (4 x 15) kvar / 400 V / 50 Hz Incluído 1 x 95 71 685 x 970 x 340 OPTIM HYB1-110-440 R4E104

165 135 (3 x 3 x 5) kvar / 230 V + (3 x 30) kvar / 400 V / 50 Hz Incluído 1 x 120 146 800 x 1840 x 640 OPTIM HYB2-165-440 R4E105

200 165 (3 x 3 x 5) kvar / 230 V + (4 x 30) kvar / 400 V / 50 Hz Incluído 1 x 185 152 800 x 1840 x 640 OPTIM HYB2-200-440 R4E106

270 225 (3 x 3 x 5) kvar / 230 V + (6 x 30) kvar / 400 V / 50 Hz Incluído 1 x 240 163 800 x 1840 x 640 OPTIM HYB2-270-440 R4E108

325 270 (3 x 3 x 10) kvar / 230 V + (3 x 60) kvar / 400 V / 50 Hz Incluído 2 x 150 229 800 x 1840 x 640 OPTIM HYB2-325-440 R4E113

400 330 (3 x 3 x 10) kvar / 230 V + (4 x 60) kvar / 400 V / 50 Hz Incluído 2 x 240 304 1000 x 1840 x 640 OPTIM HYB3-400-440 R4E114

470 390 (3 x 3 x 10) kvar / 230 V + (5 x 60) kvar / 400 V / 50 Hz Incluído 2 x 240 325 1000 x 1840 x 640 OPTIM HYB3-470-440 R4E115

540 450 (3 x 3 x 10) kvar / 230 V + (6 x 60) kvar / 400 V / 50 Hz Incluído 2 x 240 336 1000 x 1840 x 640 OPTIM HYB3-540-440 R4E116

Secção de cabo recomendada para instalações com Un= 400 V. Em todo o caso, o instalador deverá confi rmar que cumpra com o estabelecido no 
regulamento de baixa tensão tendo em conta as particularidades de cada instalação e tipologia de cabo, fi cando totalmente isenta a empresa CIRCUTOR 
SA. de qualquer incumprimento da regulamentação pertinente que possa advir de uma selecção incorrecta do tipo e secção de cablagem.
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A CIRCUTOR, SA reserva-se o direito de modificar qualquer informação contida neste catálogo.Código: C2R415 -01 

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) Espanha
Tel.: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
central@circutor.com
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