
CCM-CA Centro de Controle de Motores

O Centro de Controle de Motores é formado por quadros modulares de dimensões padronizadas e
aparafusadas lado a lado ou back to back, permitindo ampliação futura, formando uma unidade auto
suportável, possibilitando a substituição rápida das unidades com completa segurança de manobras,
permitindo ao funcionário de manutenção trabalhar sem risco sobre os componentes da gaveta,
permanecendo o restante do quadro sob tensão. Estrutura, tampa lateral, tampa traseira, teto e porta
frontal recebem pintura eletrostática a pó, na cor Munsell N6,5 com 80µm de espessura, conforme
norma NBR 8755. Gaveta e placa de montagem são confeccionadas em chapa de aço zincada a
quente conforme NBR 7008 ZC, dispensando qualquer tratamento químico ou pintura, aumentando a
eficiência contra corrosão, além de melhorar o aterramento.

• Elevação de temperatura;
• Propriedades dielétricas;
• Corrente suportável de curto-circuito;
• Eficácia de proteção à terra;
• Tensão suportável de impulso;
• Distância de escoamento e isolação;
• Funcionamento mecânico;
• Grau de proteção.

• Grau de Proteção IP-44 (abrigado) e IP-54 (ao tempo);
• Estrutura e base soleira construídas em chapas de aço carbono de 2,65mm;
• Porta tampa lateral, teto, tampa inferior e posterior em chapa de aço carbono de 1,5mm;
• Vedação com borracha injetada;
• Cantoneira de içamento em aço carbono SAE 1020 laminado 2.1/2” x 2.1/2”;
• As unidades modulares (colunas) foram projetadas para possibilitar a instalação de até 12 gavetas

(150mm), sendo os compartimentos superior e inferior reservados para a montagem do barramento
principal e canaleta metálica para interface dos comandos;

• As gavetas são construídas em cinco tamanhos básicos (150-225-300-450-600mm),
intercambiáveis, equipadas com garras de potência de 160/315/425A-600V e tomada múltipla de
10/16/24 pinos-16A 380VCA. Sob consulta, poderá ser fornecida tomada de até 42 pinos, todas
com mecanismo de extração e fim de curso de segurança;

• O compartimento de cabos da coluna de distribuição tem acesso frontal, provido de suporte
ajustável para fixação dos bornes terminais de força e comando, resistência de aquecimento e
termostato;

• Todos os compartimentos (gavetas extraíveis) são fornecidos com obturador que fecha
automaticamente durante a sua extração, evitando acesso à parte viva no barramento de derivação;

• Ponto de aterramento nas portas;
• Tensão Nominal 1000V trifásico 60HZ;
• Barramento principal até 4000A espessura 1/4” ou 3/8”;
• Barramento derivação até 1000A espessura 1/4” ou 3/8”;
• Nível de curto-circuito de 65KA simétrico, 480Vca, 60HZ;
• Forma construtiva padrão 3a (opcional 3b/4a/4b).

Ensaios executados conforme NBR IEC 60439-I (TTA)

Características:
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Barramentos: Principal e Derivação

Vista traseira
Garras de força - Tomada para comando

Versão 3b

Versão 4b



7430

Centro de Controle de Motores

Coluna de Entrada - CE
CCM Fixo/Extraível Coluna de Distribuição - CD CCM Fixo

CCM Extraível

www.pressmat.com.br

IP-44


