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A TECFUSE é uma companhia brasileira especializada 
na fabricação de elos fusíveis de alta tensão.
A indústria é composta por profi ssionais que já atuaram 
em vários segmentos industriais, sempre investindo 
em matérias-primas de alta qualidade, equipamentos 
e instrumentos de avançada tecnologia, visando a 
fabricação de elos fusíveis de distribuição tipos “H”, “K” 
e “T” de acordo com as normas ABNT, IEC e ANSI, bem 
como os requisitos das concessionárias de energia 
elétrica do Brasil e de outros países.

A fi m de eliminar os inconvenientes causados por 
elos fusíveis às concessionárias de energia elétrica, a 
TECFUSE investiu em máquinas semiautomáticas, que 
compõem o processo de produção, e em instrumentos 
versáteis para o laboratório de ensaios, assegurando ao 
usuário o fornecimento de lotes padronizados.

TECFUSE is a Brazilian company specialized on the 
manufacturing of high voltage fuse links. The industry is 
composed by professionals that have worked in several industry 
segments and have invested in high quality materials, equipment 
and advanced instruments focused in the manufacturing of high 
voltage fuse links type “H”, “K”and “T”in accordance with ABNT, 
IEC and ANSI standards as well as requirements of local energy 
distributors in Brazil and other countries.

In order to eliminate the inconvenience caused by fuse links to 
the concessionaries of electrical energy, TECFUSE has invested 
in semiautomatic machines, that compose the production 
process, and in versatile instruments for laboratory testing, 
assuring the user standardized lots.
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• Conexão do elemento fusível à cordoalha fl exível 
e ao botão por compressão com carga controlada 
para evitar a passagem dos gases gerados quando da 
ocorrência de uma falha;
• Componentes adquiridos e/ou fabricados com 
dimensões e tolerâncias estabelecidas por normas 
ABNT, IEC e ANSI. Elementos de cobre, liga de cobre, 
prata ou liga de prata;
• Características de fusão tempo versus corrente 
usando critérios que garantem a elevação de 
temperatura dentro dos limites fi xados pelas normas 
ABNT e ANSI, sem danifi car o tubo de proteção.

Além da linha de elos fusíveis de distribuição tipos H, K e T 
padrões, nós poderemos oferecer as seguintes opções:

• Elemento fusível em liga de prata;
• Variação do comprimento e diâmetro da cordoalha 
fl exível;

• Connection of the fuse element to the flexible tail and 
the button by compression with controlled load that 
avoids the gas passage;
• Components acquired and/or manufactured with dimensions 
and tolerances established by ABNT, IEC and ANSI standards. 
Fuse elements of copper, copper alloy, silver or silver alloy;
• Characteristics of fusion time versus current sized using 
criteria that guarantees the temperature elevation inside of the 
limits by ABNT, IEC and ANSI standards, without damaging the 
protecting tube.

Besides the line of fuse links distribution types H, K and T, we 
can o� er the following options:

• Fuse element in silver alloy;
• Variation in length and diameter of the fl exible tail;
• Protection tube covered with kraft paper or fi berglass;
• The NBR 7282:2011 standard (based on IEC 60282-2: 2008) 
specifi es requisites for expulsion fuse links projected for 
outdoors use or in place closed in alternating current systems 
of 60 Hz, and of nominal tensions exceeding 1000 V;
• The melting time curves time x current apply for all the tension 
classes of 1 up to 36,2 kV, because such curves are in function 
of fuse link currents with fi xed points normalized for 300, 10 ad 
0,10 seconds, varying as an exponential decreasing for K and T 
fuses according to the diameter of the wire fuse element;
• The NBR 7282:2011 standard (based on IEC 60282-2: 2008) 
establishes minimum total length of the expulsion fuse links of 
1 kV to 36,2 kV of 500 mm, but it is usual are also use minimum 
lengths of 660 mm for 27 kV (BIL 125 and 150 kV) and 737 or 
762 mm for 38 kV in specifi c applications in conformity with the 
cutout project, mostly in function of aggressive atmospheres 
(marine, mining, etc);
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• Tubo protetor revestido com papel impregnado com 
resina fenólica ou com fi bra de vidro;
• A norma NBR 7282:2011 (baseada na IEC 60282-2:2008) 
especifi ca requisitos para elos fusíveis de expulsão 
projetados para uso ao ar livre ou em lugar fechado 
em sistemas de corrente alternada de 50 - 60 Hz, e de 
tensões nominais excedendo 1000 V;
• As curvas de fusão tempo x corrente se aplicam para 
todas as classes de tensão de 1 até 36,2 kV, pois tais curvas 
são em função das correntes dos fusíveis com pontos 
fi xos normalizados para 300, 10 e 0,10 segundos, variando 
como uma exponencial decrescente para os fusíveis K e T 
em função do diâmetro do fi o do elemento fusível;
• A norma NBR 7282:2011 (baseada na IEC 60282-2:2008) 
estabelece comprimento total mínimo dos fusíveis 
tipo expulsão de 1 kV a 36,2 kV de 500 mm, podendo 
entretanto serem usados também comprimentos mínimos 
de 660 mm para 27 kV (BIL 125 e 150 kV) e 737 ou 762 mm 
para 38 kV em aplicações específi cas em conformidade 
com o projeto da chave fusível, principalmente em função 
de atmosferas agressivas (marítima, mineração etc).
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