
Schneider Electric 1- Division - Name – Date 

Intertravamento entre 3 disjuntores por fechadura Ronis 
2 fontes e 1 interligação
3 fontes com duas fontes ligadas 

Apresentação
Este sistema permite que somente dois disjuntores sejam ligados pois sera disponibilizado junto ao 
sistema duas chaves

Funcionamento da fechadura
a- as fechaduras tem duas posições : a travada ( nesta posição a chave fica travada na fechadura e 
não pode ser retirada da fechadura ) e a não travada ( nesta posição a chave pode ser retirada da 
fechadura )
b- na extremidade oposta a da chave na fechadura é instalada uma lingueta , esta lingueta ira 
bloquear o mecanismo de acionamento do disjuntor quando a fechadura estiver na posição não 
travada , nesta situação o disjuntor estara bloqueado e a chave podera ser retirada da fechadura . 
Para poder ligar o disjuntor sera necessario incerir a chave na fechadura , rodar a chave para a 
posição travada , nesta posição a lingueta não bloqueia o mecanismo de acionamento permitindo que 
o disjuntor seja ligado , nesta situação o disjuntor não estara bloqueado e a chave travada na 
fechadura , isso empedira que ela seja utilizada para desbloquear outros disjuntores.

Funcionamento do intertravamento
c- nesta aplicação as fechaduras dos 3 disjuntores deverão ter o mesmo segredo , normalmente as 
fechaduras tem os segredos diferentes , sera necessario enviar as fechaduras a um chaveiro para que 
faça elas com o mesmo segredo.
d- devera ser disponibilizadas duas chaves no sistema , desta forma somente dois disjuntores poderão 
ser desbloqueados e ligados , garantindo a integridade do funcionamento do sistema

Arquitetura dos sistemas
Damos abaixo a relação dos dispositivos a serem aplicados no intertravamento entre 3 disjuntores nas 
aplicações : a- 2 fontes e interligação ; b- 3 fontes com duas ligadas 

Disjuntor Acessorios a serem acrescentados por disju ntor

Ate 250 A NSX100 1)
NSX160
NSX250 

a- Manopla rotativa direta – ref LV429337
b- Fechadura , ref. 41940
c- Lingueta , ref. LV429344 

Ate 630 A NSX400 1)
NSX630 

a- Manopla rotativa direta – ref LV432597
b- Fechadura , ref. 41940
c- Lingueta , ref. LV432604 

Ate 1600 A  NS800 1)
a
NS1600

a- Manopla rotativa direta – ref 33863
b- Fechadura + Lingueta , ref. 33870

Ate 1600 A NT06 1)
a
NT16

a- Suporte+ Fechadura+ Lingueta , ref. 47521 

Ate 6300 A NW08 1)
a
NW63

a- Suporte+ Fechadura+ Lingueta , ref. 48549 

1) – necessario definir a versão do disjuntor em função da corrente de curto circuito e tensão nominal e o 

tipo do disparador com as proteções 


