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CONECTORES SpecTRON 10 MK II -  
INSTRUÇÕES PARA PROTEÇÃO, ARMAZENAMENTO, 

EXPEDIÇÃO, DESEMPACOTAMENTO, LANÇAMENTO & 
MANUTENÇÃO  

Introdução 

Obrigado por adquirir um produto da Siemens Subsea Connectors da linha SpecTRON 10 
Mk II. As informações a seguir fornecem as instruções para proteção, armazenamento, 
expedição, desempacotamento, lançamento e manutenção dos produtos SpecTRON 10 Mk 
II. 

A Siemens Subsea Connectors recomenda que a terminação e instalação de todos os 
equipamentos sejam feitas apenas por pessoal adequadamente treinado e qualificado. 

Detalhes da revisão: 

Revisão Comentários Data Criador Aprovado por 
0 Primeira Emissão 13/08/12 C. Plant W. Barrett
1 Raio de curvatura modificado para 500 mm, 

notas atualizadas nos prendedores para 
esclarecer os requisitos do penetrador 

20/09/12 C. Plant W. Barrett

2 Seção 6.1 – Adição da distância máxima de 
fixação (2 metros) 
Seção 8.1 – Esclarecer que o receptáculo 
deve ficar exposto apenas ao trocar para 
dummy plugue e que o tempo de exposição 
total deve ser até 28 dias + Seção 8.1 – 
Esclarecer que o plugue pode ficar fora do 
encaixe pelo tempo neces-sário 
Seção 8.2.2 – Esclarecer que os conectores 
SpecTRON 10 não são isolados da proteção 
catódica pelo design da fábrica 
Seção 8.4.1 – Esclarecer instruções de 
limpeza e manutenção 

12/11/12 C. Plant W. Barrett

3 Capa – Atualizada. 
Seção 1 – Adição “In Line” nas des-crições de 
conectores PCE-B62 e PCE-A74  
Seção 1 – Adição de conectores de Ângulo 
Reto, PCE-A74, PCE-B64 e PCE-B76. 
Seção 4 – Adição de imagem das posições de 
ângulo reto do conector de içamento. 
Documento inteiro – Mudança de todas as 
referências “Tronic” para “Conectores 
Submarinos Siemens”. 

04/09/13 N. 
Knight 

K. Higgs

4 1. – adicionada informação sobre segurança do
produto na introdução
2. – adicionada seção de HSE
11. – adicionada lista ao documento

07-03-14 M. 
Gretton 

B. Leach

5 Nova capa adicionada 28.4.14 K.Mutton W.Barrett
6 Seção 2. – Seção de HSE adicionada sobre os 

conectores receptáculo 
04/06/14 M. 

Gretton 
B. Leach

        7 Seção 9.2 modificada, referência à cordoalha sendo 
30mm2 está incorreta.  Cordoalha para correta é de 
16mm2. 

26/06/14 S. 
Roberts 

D. Church
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1. INTRODUÇÃO
Este documento se aplica à gama de conectores SpecTRON 10 Mk II, incluindo (mas não 
limitado a) os seguintes tipos de produtos:- 

• PCE-B62-01P-##-###-## Conector Receptáculo Molhado In Line 
• PCE-B64-01P-##-###-## Conector Receptáculo de Ângulo Reto 
• PCE-B76-01P-##-###-## Conector Receptáculo Molhado para Umbilical  

de Ângulo Reto 
• PCE-A73-01S-##-###-## Conector Plugue Molhado In Line  
• PCE-A74-01S-##-###-## Conector Plugue em Ângulo Reto de Conector  

Molhado 
• TC1A-270-##-##-## Penetrador de Flange SPO 
• TC1A-263-##-##-## Penetrador de Flange Quadrado 
• PCE-M18 Conector Receptáculo Parking 
• PCE-L10-01S-##-###-## Conector Molhado Plugue Dummy 
• TC6A-1104 Kit de Terminação Inline de Barreira Dupla 
• TC6A-1071 Kit de Terminação Inline de Barreira Única 
• TC6A-1072 Kit de Terminação Inline de Barreira Única para 

 Ângulo Reto 
• TC6A-1075 Kit de Terminação de Bucha para Terceiros 

Este documento descreve práticas de manuseio, embalagem, expedição, operação e 
manutenção corretas e inclui informações técnicas limitadas que se aplicam a toda a gama 
de conectores SpecTRON 10 Mk II. Para informações técnicas sobre um determinado 
conector SpecTRON 10 Mk II, consulte o datasheet aplicável dos Conectores Submarinos 
Siemens disponibilizado mediante solicitação. 

A gama de conectores SpecTRON 10 Mk II é uma família de conectores e penetradores 
elétricos submarinos molhados com classificação de voltagem IEC nominal de 6/10(12) kV. 
Consulte nos datasheets para especificações elétricas e mecânicas. 

Qualquer informação, registros ou retorno sobre Saúde e Segurança que precise ser 
detalhado, pode ser registrado na lista na parte de trás do document. 
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2. SAÚDE E SEGURANÇA

Manual de manipulação, levantamento e transporte é conhecido por serem os maiores 
contribuintes para os problemas de saúde ocupacional. 

Certifique-se de que ajudas para movimentações mecânicas sejam utilizadas sempre que 
possível para evitar a movimentação manual. Onde a movimentação manual é considerada 
adequadas para as diretrizes de levantamento seguro de tarefa devem ser seguida, por 
exemplo, adoptar uma postura correcta, considerar a equipe de levantamento, empregam a 
técnica de elevação segura, etc. Somente pessoas competentes estão autorizadas a 
executar tarefas sem supervisão, se na dúvida, pergunte. A limpeza evita viagens de 
deslizamentos e quedas, mantenha a sua área limpa e arrumada. É responsabilidade do 
operador em conformidade com a actual empresa regional saúde legislação e segurança. 
Deve-se ter cuidado durante a montagem para garantir que os encaixes dos equipamentos 
pneumático/hidráulico estão corretamente instalados. 

No caso de um incidente de segurança ou sugestões de melhoria de segurança, por favor 
entre em contato com o departamento de segurança de saúde no  
prodsafe.gb@siemens.com com sua lista da seção 11 preenchida. 

Nota – Todos os receptáculos (pinos macho) devem ser conectados aos seus respectivos 
pares antes de ser energizado (isto inclui o correto par de teste, dummy ou de conexão 
molhada). 

3. MARCAÇÕES
Os produtos SpecTRON 10 Mk II são marcados em vários locais. A glande do conector está 
marcada com o número de série da Conectores Submarinos Siemens e o número de 
identificação do cliente. Essa marcação se repete na mangueira ou no cabo. As marcações 
típicas são mostradas abaixo na Figura 1. O corpo das glandes é marcado usando o 
processo de entalhe por laser, enquanto que os conjuntos são marcados usando um rótulo 
amarelo afixado na mangueira usando plástico transparente que encolhe com aquecimento. 

Figura 1 – Detalhes da marcação 

mailto:prodsafe.gb@siemens.com
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4. TRANSPORTE
O inserto e as partes expostas do conector SpecTRON 10 Mk II são suscetíveis a danos 
mecânicos se não forem adequadamente protegidas. Recomenda-se que as capas 
protetoras sejam mantidas no lugar até pouco antes de seu lançamento no mar.  

Os conectores são projetados para resistir à vibração que ocorre durante o transporte e para 
resistir a quedas de altura de 1m enquanto embalados. 

4.1 Embalagem 
Os conectores podem ser enviados individualmente ou em conjuntos. Tome cuidado para 
que o conector seja protegido com plástico bolha ou material similar, para evitar danos à 
superfície durante o transporte. Se for embarcado um grande número em uma remessa, será 
necessária uma caixa adequadamente reforçada para suportar o peso. As capas protetoras 
devem ser sempre colocadas para o transporte. 

Conectores do tipo bulkhead com fios expostos devem ser embalados e enviados em caixas 
de tamanho adequado para deixar espaço adequado para os fios de forma a não dobrar ou 
enroscar. 

Se os conectores forem montados com mangueiras, elas devem estar adequadamente 
enroladas e presas com fita para evitar que se desenrolem durante o transporte. O raio 
mínimo de curvatura especificado na seção 9.3 deverá ser mantido durante o 
armazenamento e transporte dos jumpers. 

Figura 2 – Conjunto SpecTRON 10 na embalagem 

A Figura 2 mostra como o conjunto SpecTRON 10 Mk II é embalado. Os conectores de 
ambos os lados do conjunto têm uma capa de transporte acoplada e são envoltos em 
plástico bolha. A base da embalagem para transporte é alinhada à embalagem protetora e o 
conjunto é colocado de forma que a mangueira possa ser enrolada sem enroscar. Quaisquer 
itens soltos são colocados em uma caixa dentro da embalagem. São colocadas embalagens 
protetoras em cima do conjunto e fixadas com bastões de madeira antes de parafusar a 
tampa da embalagem. 

4.2 Desembalagem 
Remova a embalagem com cuidado, inspecionando se há danos à superfície ou itens que 
possam ter se separado do conector, tais como os selos “O”. Não use facas para cortar o 
material da embalagem, pois isso pode causar danos às partes elastoméricas do conector. 
Não remova as capas protetoras até que os conectores estejam prontos para instalação. 
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Durante a remoção, não permita que as mangueiras sejam arrastadas sobre as bordas do 
engradado. 

5. IÇAMENTO & MANUSEIO
Os conectores SpecTRON 10 Mk II com glande pesam até 30 kg e, por isso, não devem ser 
manuseados manualmente. O conector pode ser suspenso firmemente em volta do corpo da 
glande no centro gravitacional usando um arranjo de nós de içamento, como é mostrado na 
imagem abaixo. O centro gravitacional é marcado no desenho do contorno do conector 
(fornecido com a documentação), mas deve ser verificado enquanto estiver em nível baixo, 
antes do início do içamento. 

Figura 3 – Posições permitidas de içamento (conectores in-line) 

Figura 4 – Posições permitidas de levantamento (Conectores em ângulo reto) 
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Para conectores particularmente pesados (por exemplo, o penetrador de flange SPO), são 
fornecidos olhais de suspensão no conector. Eles são mostrados no desenho de conjunto do 
conector, que faz parte do datasheet do conector. O datasheet está disponível 
separadamente mediante solicitação e é incluído como parte da documentação do conector. 

Conectores Dummy ou Parking pesam menos de 15 kg, e podem ser içados com a mão; 
entretanto, deve-se sempre observar as práticas corretas de içamento. 

Os conectores nunca devem ser levantados pela mangueira ou cabo, uma vez 
que essas partes tensionam desnecessariamente a fixação do cabo e partes 
internas do conector. 

Para conjuntos, o cabo ou mangueira deverá ser apoiado durante o içamento para minimizar 
a tensão do conector. A extensão máxima da mangueira que pode ficar sem suporte durante 
a operação de içamento é de 5 metros. 

As capas protetoras devem permanecer no lugar sempre que possível durante operações de 
içamento para diminuir o risco de danos à vedação ou aos componentes elétricos do 
conector. Isso se aplica especialmente aos penetradores. 

6. ARMAZENAMENTO DO CONECTOR
Os conectores SpecTRON 10 Mk II devem ser armazenados em local limpo e seco e 
protegidos com plástico bolha ou similar. Capas de proteção adequadas e a temperatura de 
armazenamento deve estar entre -25ºC e 60ºC. 

6.1 Curto-prazo 
Antes da instalação, os conectores são sensíveis a ambientes onde houver presença de 
poeira e sujeiras. Para evitar ingresso desses materiais, armazenar em local limpo e seco, 
protegendo-os com plástico bolha ou material similar. As capas protetoras devem ser 
ajustadas até o momento do lançamento. 

6.2 Longo-prazo 
A umidade no local de armazenamento deve estar abaixo de 75%. Ambientes muito úmidos 
ou muito secos devem ser evitados. O conector do plugue deve estar protegido de luz solar e 
artificial forte com alto teor ultravioleta. 

Não permita que os conectores entrem em contato com solventes, óleo, graxas ou qualquer 
outro material semissólido. Se os conectores com glande forem armazenados aparafusados 
em suas interfaces, certifique-se que o ponto de entrada do cabo até a glande esteja coberto 
para prevenir ingresso de água. 
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7. INSTALAÇÃO
Os conectores (não penetradores) SpecTRON 10 Mk II podem ser instalados nas estruturas 
submarinas do cliente pelo usuário final, uma vez que as instruções contidas neste 
documento sejam seguidas. É importante garantir que as diretrizes de manuseio sejam 
seguidas durante todas as partes do processo de instalação. Isso é especialmente 
importante para mangueiras e cabos que devem ser apoiadas adequadamente durante as 
operações de içamento para prevenir danos à mangueira/cabo e à terminação do conector. 

Durante o içamento e manipulação do conector, as capas de transporte/proteção devem ser 
deixadas no lugar o máximo de tempo possível, para proteger as interfaces mecânicas. 
Tome cuidado para garantir que a mangueira não dobre além do MBR estabelecido, pois 
isso pode causar enroscamento, o que pode causar danos à mangueira e ao cabo interno. 

Os parafusos de montagem (montagem complascente e fixa) devem ser torqueados como 
segue: 

• Parafusos M16 SpecTRON 10 Mk. II (Todos)  100 Nm 
SpecTRON 10 Mk. I (Ângulo reto) 

• Parafusos M12 SpecTRON 10 Mk. I (In-line) 40 Nm 

A Conectores Submarinos Siemens recomenda que os parafusos de montagem sejam 
presos com trava roscas, como o Loctite 243. 

7.1 Roteamento de Mangueiras e Suporte 
A mangueira deve ser disposta de maneira a evitar dobramento além do MBR em quaisquer 
circunstâncias. Tome cuidado especial ao projetar arranjos de montagens para mangueiras e 
conectores de montagem distendidos, para garantir que a tensão não faça a mangueira 
dobrar além de seu MBR.  

A mangueira não deve ser presa a menos de 750 mm até o início do adaptador da 
mangueira em um conector de montagem compatível e 350 mm para conector de montagem 
fixo ou penetrador como o mostrado abaixo. 

Figura 5 – Espaço mínimo de fixação do conector 

A Conectores Submarinos Siemens recomenda que seja utilizado grampo de plástico com 
camada interna de borracha para prender a mangueira, tal como a braçadeiras Stauff de 
cano com diâmetro interno correto (consulte datasheets das mangueiras). 

É recomendado que a instalação e a terminação dos penetradores sobre os 
módulos do cliente sejam executados pela Conectores Submarinos Siemens. 
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O roteamento das mangueiras depende da aplicação. Contudo, para colocação horizontal 
reta, a Conectores Submarinos Siemens sugere que a extensão máxima de mangueira sem 
apoio deve ser de 2 metros. Nas curvaturas, o cabo deve ser apoiado nas tangentes para 
manter o MBR ao redor da curvatura. 

8. TESTES DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS
Os conectores e penetradores SpecTRON 10 Mk II estão sujeitos a um programa FAT 
completo, como parte do processo de fabricação. Os penetradores também estão sujeitos a 
testes SIT após a instalação pela Conectores Submarinos Siemens no equipamento do 
cliente (por exemplo, transformadores, motores). 

Também é possível que os clientes façam outros testes sujeitos às restrições delineadas 
abaixo. 

8.1 Testes Elétricos 
• Testes de resistência do isolamento

o Os conectores podem ser submetidos a testes de IR em voltagens de até 5
kV. É impossível estabelecer critérios de aceitação, uma vez que estes podem
variar, dependendo da configuração do teste, comprimento dos cabos, etc.

• Testes de resistência de linha
o Os conectores e penetradores podem ser submetidos a teste de resistência

de linha seja com baixa corrente ou corrente nominal. Consulte as
especificações do conector ou o projeto antes de iniciar os testes de corrente
nominal.

• Teste de alta voltagem
o Apesar de ser possível realizar testes de alta voltagem AC ou DC dos

conectores, jumpers e penetradores, o departamento técnico da Conectores
Submarinos Siemens deve ser consultado antes de iniciar qualquer teste.

• Teste de descarga parcial
o Favor consultar o departamento técnico da Conectores Submarinos Siemens

antes de realizar testes de descarga parcial (DP) em conjuntos, conectores e
penetradores.

8.2 Testes de Pressão/ Hidrostática 
• Testes hidrostáticos

o Os conectores podem ser submetidos a pressões de teste hidrostático
conforme definido nos datasheets do conector e do conjunto.

• Testes de pressão diferencial (Penetradores)
o Os penetradores podem ser submetidos a testes de pressão diferencial,

conforme definido nos requisitos do projeto ou no datasheet do conector.

• Testes de gás (Penetradores)
o Os penetradores podem ser submetidos a teste de vazamento de hélio de

baixa pressão segundo os selos ambientais, mas não devem ser testados
usando gás de alta pressão. É impossível para o usuário final fazer testes de
vazamento em conectores ou conjuntos.
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9. LANÇAMENTO E MANUTENÇÃO
Os conectores e penetradores SpecTRON 10 Mk II foram desenvolvidos para aplicações em 
sistemas confiáveis de longo-prazo e alto controle de carga associados a instalações 
offshore. A capacidade de conexão submarina dos conectores é atingida usando insertos 
elétricos com compensação de pressão empregando o princípio CE. 

Todas as interfaces de vedação em aço ao carbono devem ter revestimento Inconel 625 ou 
similar, onde pode ser fornecida proteção adicional (por exemplo, CP, Pintura, etc.). Isso é 
necessário para prevenir a corrosão localizada na interface. 

O conector apropriado para os testes deve sempre ser usado para fazer contato elétrico 
durante os testes. Sob nenhuma circunstância se deve usar um objeto estranho (tal como 
chave de fenda, sonda de testes ou garra crocodilo) para teste de conexão, pois isso pode 
danificar a vedação e o isolamento. Tais ações invalidam a garantia do conector. 

9.1 Lançamento 
Os conectores são geralmente fornecidos com capas protetoras. É sempre bom ajustar a 
capa de proteção quando o conector estiver desconectado topside antes do lançamento para 
proporcionar proteção mecânica. As capas protetoras devem ser removidas antes de 
conectar os conectores e, idealmente, imediatamente antes do lançamento para dar máxima 
proteção. 

Se os conectores forem deixados desconectados em água marinha, deve-se utilizar 
conectores dummy para proteger os contatos do pino nos receptáculos. A superexposição 
aumenta o risco de corrosão ou acúmulo marinho nas superfícies de contato dos pinos de 
contato da tomada. Isso pode causar danos à vedação e ao isolamento dentro dos contatos 
da tomada. 

A exposição cumulativa máxima permitida é de 28 dias (sendo esse o tempo 
entre as operações de conexão/desconexão) para pinos de contato 
desprotegidos (receptáculo) com água do mar na vida-útil do conector. 

Os plugues podem ser deixados desconectados em água marinha, mas há receptáculos 
parking disponíveis para proporcionar proteção mecânica das interfaces de conexão em 
plugues desconectados. 

A taxa máxima de lançamento dos conectores SpecTRON 10 Mk II é de 20 bar/minuto. 
Consulte os datasheets específicos do projeto e escopo dos desenhos de escopo para 
especificações sobre desempenho e instruções detalhadas sobre lançamento. 

9.1.1 Proteção dos Pinos de Contato do Receptáculo 
Em hipótese alguma os pinos de contato do receptáculo devem ficar expostos à água 
marinha com a energia ligada. Se essa situação ocorrer, as superfícies de contato dos pinos 
se degradarão muito rapidamente por ação eletrolítica. Se esses pinos danificados forem 
subsequentemente conectados em um receptáculo, existe um risco muito alto de danos ao 
isolamento e à vedação dentro do plugue. 

9.1.2 Capacidade sobrecorrente 
A capacidade de sobrecorrente varia de produto para produto. Favor consultar o datasheet 
do produto. 
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9.2 Proteção Catódica 
Os Conectores SpecTRON 10 Mk II são oferecidos com duas opções de material: 316L aço 
inoxidável (UNS S31603), ou aço inoxidável Super Duplex (UNS S32550/UNS S32760). 

9.2.1 Aço Inoxidável 316L (UNS S31603, Material “AA” Conectores Submarinos 
Siemens) 
Os conectores e penetradores de aço inoxidável 316L (UNS S31603) devem ser conectados 
constantemente a um sistema de PC (Proteção Catódica), a fim de suportar ambientes 
salíferos rigorosos. 

A Conectores Submarinos Siemens fornece uma cordoalha para PC com conectores 
fabricados na medida especificada pelo consumidor final. A cordoalha para PC é fabricada 
em aço inoxidável 316, tem corte transversal de 16 mm², e um terminal chato M6 para 
conexão com o sistema de PC. 

9.2.2 Super Duplex (UNS S32550/UNS S32760, Material “BQ” ) 
A Conectores Submarinos Siemens aconselha que os conectores e penetradores Super 
Duplex em aço inoxidável sejam isolados do sistema de PC para diminuir a possibilidade de 
fragilização e para suportar ambientes salíferos rigorosos. 

Os conectores SpecTRON são fabricados com super duplex e não são projetados 
com isolamento do equipamento onde são montados. Tome cuidado para 
proporcionar o isolamento do sistema de PC dos conectores, se o projeto do 
sistema assim requisitar. 

A Conectores Submarinos Siemens normalmente não fornece cordoalhas para PC com 
conectores Super Duplex; entretanto, se for necessário, a Conectores Submarinos Siemens 
pode fornecer a cordoalha para PC juntamente com os conectores Super Duplex, nas 
mesmas especificações da cordoalha usada com os conectores 316L acima. 

9.3 Diretrizes para Conexão 
O conector é primariamente oferecido como conector stab plate; entretanto a opção molhada 
está disponível, apenas para conectores In Line, quando necessário. Os detalhes abaixo se 
referem ao conector stab plate conectado. 

Os conectores devem estar desenergizados, isolados e aterrados antes da 
desconexão, mesmo se os conectores estiverem apenas parcialmente 
desconectados. Se ele for conectado ou desconectado enquanto ligado, pode 
ocorrer dano grave aos contatos do conector, o que pode levar a danos à 
vedação nas duas metades do conector. 

O par de conectores não deve ter perda de carga antes da desconexão, uma vez 
que isso pode levar à corrosão do pino exposto do receptáculo após o plugue ser 
removido. 

9.3.1 Complascência 
Uma metade do par de conectores stab deve estar sempre montada com a opção de 
montagem complascente (“COM” no part number). Essa montagem permite 
movimentação para acomodar a falta de alinhamento entre as duas metades do 
conector. 
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São oferecidos dois tipos de montagem compatível: Tipos 1 e 2. O Tipo 1 é usado 
para todas as direções de conector, exceto quando os furos de montagem do 
conector são horizontais (em relação à gravidade), quando então deve ser utilizado o 
Tipo 3. 

9.3.2 Velocidade de Conexão/Desconexão 
Os conectores foram projetados para operar em uma gama de velocidades de 
conexão / desconexão. A Conectores Submarinos Siemens recomenda que: 

o A velocidade de conexão não exceda 1 m/s.

o A velocidade de desconexão não exceda 5 m/s

9.3.3 Verificações Pré-Conexão 
Antes da conexão, deve-se verificar se foram deixados resíduos. Os conectores 
foram projetados para acomodar contaminação por areia e sedimentos; contudo, 
resíduos de grande tamanho devem ser removidos com jato d’água. 

9.3.4 Desconexão Parcial 
Não se recomenda a desconexão parcial onde o pino de contato permaneça entre os 
diafragmas primário e secundário. Nessas condições, o nível de isolamento entre o 
pino de contato e a tomada é reduzido e o conector conta apenas com a vedação 
primária interna do plugue. Também existe maior risco de avaria do isolamento em 
voltagens mais altas. 

9.3.5 Conexão Interrompida 
A conexão interrompida (como conexão parcial para desconexão total) pode ser 
realizada sem efeitos adversos, uma vez que os conectores estejam desenergizados. 

9.4 Manutenção & Limpeza 

Nenhuma parte dos conectores deve ser desmontada antes ou durante o 
lançamento, além da remoção das capas protetoras, pois não existem peças 
internas dos conectores passíveis de conserto. 

9.4.1 Remoção de Crescimentos Marinhos e Depósitos de Calcário 
Para remover acúmulos de calcita dos conectores SpecTRON 10 Mk II, recomenda-se uma 
solução de 50% de Ácido Cítrico. Toda a água marinha exposta a materiais elastoméricos e 
poliméricos nos conectores foi testada com 50% de Ácido Cítrico e é adequada para a 
constante limpeza dos conectores durante toda sua vida útil. Outros tipos de limpadores 
ácidos, tal como 50% de Ácido Acético, não devem ser utilizados pois podem causar 
deterioração dos materiais elastoméricos. 

Não se recomenda o uso de métodos abrasivos e escavação. O uso de jatos de água para 
remoção de areia/sedimento e depósitos é recomendado no meio submarino, contanto que 
se evite as áreas críticas identificadas na Figura 5, e as seguintes restrições sejam seguidas: 

• O jato não deve ser direcionado à face do plugue, pois isso pode resultar em risco de
entrada de água pela vedação primária e/ou frontal. Contudo, o jateamento através
da face do plugue é aceitável.

• O jato d’água não deve ser direcionado para dentro do shroud do receptáculo, uma
vez que o aterramento pode ser deslocado.
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Toda forma de jateamento com água nos conectores deve ser evitada. A 
probabilidade de danos aos conectores é grande, devido ao alto impacto 
localizado do jato d’água. 

Figura 6 – Precauções de lavagem do SpecTRON 10 
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10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Esta seção do relatório serve como guia das especificações gerais da gama de conectores 
SpecTROn10 Mk II. Para detalhes completos, veja o datasheet correspondente do conector, 
disponibilizada pela Conectores Submarinos Siemens. 

10.1 Elétrica 

Tensão Nominal 6/10(12) kV 
Frequência Nominal 5 – 200 Hz 
Corrente Nominal Consulte as especificações do projeto e 

Dos conectores 

10.2 Ambiental 

Vida útil projetada 30 anos 
Temperatura de armazenamento -25 oC a +60 oC
Limites de temperatura de operação -5 oC a + 30 oC
submarina 
Profundidade      3000 m (1.5 FoS – TD0153) 

4090 m (1.1 FoS – TR2313) 

10.3 Mangueira 

10.3.1 AquaTRON 200 

Diâmetro externo 66 mm 
Raio mínimo de curvatura  375 mm 
Peso no ar  4.75 kg/m 
Peso na água  1.33 kg/m 
Limites de temperatura de  -40 oC a +70 oC
armazenamento 
Temperatura mínima de manipulação -25 oC

10.3.2 AquaTRON 200 (Pacote Trifásico) 

Diâmetro externo 147.5 mm 
Raio mínimo de curvatura  500 mm 
Peso no ar  17.5 kg/m 
Peso na água  7.5 kg/m 
Variação de temperatura de   -40 oC a +70 oC
armazenamento 
Temperatura mínima de manipulação -25 oC

10.3.3 Gorilla 

Diâmetro externo 51 mm 
Raio mínimo de curvatura  250 mm 
Peso no ar  3.30 kg/m 
Peso na água  1.30 kg/m 
Limites de temperatura de  -25 oC a +70 oC
armazenamento 
Temperatura mínima de manipulação -25 oC



Página 15 
Documento Número: 0074 

Rev. 3 

CÓPIA CONTROLADA 

11. INFORMAÇÃO E NOTAS / FEEDBACK DE SAÚDE E SEGURANÇA

DATA DESCRIÇÃO 
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