
Por onde a energia fl ui, os dados 
fl uem também. 

O campo de aplicação para a família Sicam A8000 vai des-
de a distribuição e conexão de energias renováveis (eólica, 
solar e hídrica) até suprimento de energia a ferrovias e apli-
cações industriais. 

Em conjunto com os disjuntores 3WL e 3VA da linha SENTRON, o 
Sicam A8000 prove o processamento de dados de baixa tensão. 

Como você coleta e transmite seus dados 
de sistemas de baixa tensão?  

Não é apenas em redes de média e alta tensão que nós esta-
mos experimentando mudanças na infraestrutura de energia. 
Também no setor de baixa tensão, distribuidores de energia, 
operadores de rede e consumidores estão igualmente com 
os desafi os da revolução energética. Então é necessário uma 
aquisição apropriada, análise e disponibilidade de todos os 
dados disponíveis na rede. 

O uso de disjuntores de baixa tensão inteligentes da família 
Sentron disponibilizam estes dados para serem transmitidos 
para no RTU (Sicam A8000) via conexão ethernet. 

O Sicam A8000, como um concentrador inteligente, co-
necta-se aos dispositivos Sentron via Modbus TCP e enca-
minham os dados via protocolos de comunicação (ex.: IEC 
61850, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus e DNP) 
para sistemas SCADA. 

Seus benefícios  

• Transmissão de informações de proteção e trip 

• Determinação de intervalos de manutenção especifi cados do 
equipamento e consequente redução nos custos de manutenção 

• Análise de dados de sua rede de distribuição de baixa tensão e 
a mitigação de desligamentos e seus custos associados. 

• Conexão de até 100 disjuntores 3WL / 3VA em um único 
Sicam A8000 

Sicam A8000 
& Disjuntores 3WL/3VA  
Transferência e análise de dados e para sistemas 
de baixa tensão  

www.siemens.com.br/sicam

 

SICAM A8000 &  
3WL / 3VA circuit breaker 
Data analysis and transfer for low-voltage systems 

www.siemens.com/sicam-a8000                                                www.siemens.com/sentron          

Wherever energy flows, data flow as well 

The field of application for the SICAM A8000 series ranges 
from distribution automation and connecting renewable 
energies (wind, solar, hydro) to railway power supplies and 
industrial applications.  

In conjunction with 3WL and 3VA circuit breakers from the 
SENTRON portfolio, SICAM A8000 also provides low-
voltage data processing. 

How do you collect and transfer your data from the 
low-voltage grids? 

It is not only in medium and high-voltage grids that we are 
experiencing changes in energy infrastructures. Also in the 
low-voltage sector, energy suppliers, grid operators and 
energy consumers are equally with the challenges of the 
energy revolution. This requires the appropriate collection, 
analysis and disposal of all data available in the grid. 

The use of intelligent low-voltage circuit breakers from the 
SENTRON portfolio enables this data to be transmitted to 
our RTU (SICAM A8000) via an Ethernet connection. 

SICAM A8000, as intelligent data concentrator, connects 
the SENTRON devices via MODBUS TCP/IP and forwards the 
data via communication protocols (e.g: IEC 61850, 
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, MODBUS and DNP) to 
SCADA systems. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your benefits 

◼ Transmission of protection and tripping information 

◼ Determination of device specific maintenance intervals 
and reduction of maintenance costs 

◼ Data analysis of your low-voltage power distribution 
and minimization of downtime and associated costs 

◼ Connection of up to 100 3WL and 3VA circuit breakers 
to one SICAM A8000 
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