Dispositivo de Proteção
Contra Surto (DPS)

Proteção certa
para equipamentos
eletro-eletrônicos

Potência para
os negócios no
mundo todo

Automotivo

A Eaton fornece energia para centenas de
produtos atendendo a demanda mundial do
mercado atual em constante mudança.
Ajudamos nossos clientes do mundo todo
a gerenciar a energia necessária para construções, aviões, caminhões, carros, maquinários e empresas em geral. Tudo feito
para minimizar o consumo de recursos.

Transporte de próxima
geração

Aeroespacial

A Eaton impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias - desde
sistemas híbridos de emissão e
transmissão até componentes de
motores avançados - que reduzem o
consumo de combustível e emissões
em caminhões e carros.

Expectativas Elevadas

Continuamos a expandir nossas
soluções e serviços para a indústria
aeroespacial a fim de atender as necessidades das novas plataformas de
aviação inclusive o ousado mercado
de jatos leves e extra leves.

Caminhões
Ampliação de
nosso potencial

Nossas soluções hidráulicas combinam serviços e suportes locais com
um portfólio inovador de soluções
para condução de fluidos a fim de
atender as necessidades de projetos
globais de infra-estrutura, inclusive
barragens, canais e represas.

Equipamentos Hidráulicos
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Equipamentos Elétricos

Potencialização de
Construções e Negócios
Ecológicos

O Electrical Group da Eaton é líder
no fornecimento de soluções de
controle e distribuição de energia
elétrica de qualidade que otimizam
a energia melhorando sua qualidade,
segurança e confiabilidade. Nossas
soluções oferecem um crescente
portfólio de produtos e serviços
ecológicos tais como auditorias de
energia e monitoramento de consumo de energia em tempo real.
O Sistema de Energia em Corrente
Alternada e Contínua (UPS) da Eaton,
os acionamentos de velocidade variável e controles de iluminação ajudam
conservar a energia e aumentar sua
eficácia.

Solução completa para
proteção residencial e predial
Benefícios

• Proteção de equipamentos
eletro-eletrônicos contra 		
sobretensões causadas por
descargas atmosféricas (raios)
na rede elétrica.
• Classe de proteção I, II e III
conforme norma
IEC 61643-1
• Versões com o disparador
intercambiável.
• Indicador de atuação no
próprio dispositivo e através
de contatos auxiliares.
• Fixação rápida por engate
em trilho DIN.
Protetor de Surto (DPS)
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Os surtos de tensão são
causados por descargas
atmosféricas e/ou por
manobra nos próprios
circuitos elétricos e são
as causas mais frequentes
de defeitos em equipamentos eletrônicos.
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Proteção
contra
surtos?
No caso específico de
descargas atmosféricas,
equipamentos eletrônicos
em um raio de quilômetros
do local da descarga estão
sujeitos a sérios riscos pela
formação de campos
eletromagnéticos e
consequentes sobretensões
induzidas e conduzidas
pelos cabos.

Hoje em dia, é possível
prevenir estes danos
através da instalação de
componentes de proteção
contra surtos em redes de
energia, componentes estes
que são divididos em
classes de aplicação
conforme a norma
IEC 61643-1.

Classe

Aplicação

I

Instalações sujeitas a descargas diretas nas hastes de pára-raios ou
rede elétrica. Exemplo: Industrias, edifícios, etc.

II

Instalações elétricas gerais para fins de proteção
de sobretensão. Exemplo: Residências, indústrias.

III

Instalações que constam equipamentos
eletrônicos mais sensíveis.

Os protetores de classes I, II
e III são responsáveis pela
proteção de todo o sistema
de baixa tensão.

Especificação Técnica
Classe I e II

DPS Classe I
Corrente de impulso imp
(10/350) us

Conexão

35kA

L-(PE)N

SPI-35/440

50kA

N-PE

SPI-50/NPE

100kA

N-PE

SPI-100/NPE

Corrente de impulso imp
(10/350) us

Conexão

Modelo

12,5kA

L-(PE) N

SPB-12/280

Conexão

N° de polos

Modelo

TN-S-Set

2-pole

SBP-12/280/2

TN-C-Set

3-pole

SPB-12/280/3

Modelo

DPS Classe I+II

DPS Classe I+II

TN-S-Set

4-pole

SPB-12/280/4

TN-S/TT-Set

3+1-pole

SPB-12/280/3+1-50

Tensão Máxima de
operação Uc

Corrente Máxima de
descarga Imax

Modelo

130VAC

40kA

SPC-E-130

280VAC

40kA

SPC-E-280

385VAC

40kA

SPC-E-385

460VAC

40kA

SPC-E-460

580VAC

40kA

SPC-E-580

N-PE 260VAC

40kA

SPC-E-N/PE

DPS Classe II

Protetor de Surto (DPS)

5

Especificação Técnica
Classe II

DPS Classe II - Cartucho de proteção
Tensão Máxima de
operação Uc

Corrente Máxima de
descarga Imax

Modelo

130VAC

40kA

SPC-S-20/130

280VAC

40kA

SPC-S-20/280

385VAC

40kA

SPC-S-20/385

460VAC

40kA

SPC-S-20/460

580VAC

40kA

SPC-S-20/580

N-PE 260VAC

40kA

SPC-S-N/PE

DPS Classe II - Base para cartucho de 1 a 4 polos
N° Polos

Modelo

Base 1-polo

SPC-S-S1

Base 1+ 1 2-polos

SPC-S-S2-1+1

Base 2-polos

SPC-S-S2

Base 3-polos

SPC-S-S3

Base 4-polos

SPC-S-S4

Base 3+ 1 4-polos

SPC-S-S4-3+1

DPS Classe II - Conjunto completo
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N° Polos

Tensão Máxima
de Operação Uc

Corrente Máxima
de Descarga Imax

Modelo

1-polo

130VAC

1x40kA

SPS-S-20/130/1

1-polo

280VAC

1x40kA

SPS-S-20/280/1

2-polos

280VAC

2x40kA

SPS-S-20/280/2

3-polos

280VAC

3x40kA

SPS-S-20/280/3

1-polo

385VAC

1x40kA

SPS-S-20/385/1

2-polos

385VAC

2x40kA

SPS-S-20/385/2

3-polos

385VAC

3x40kA

SPS-S-20/385/3

4-polos

385VAC

4x40kA

SPS-S-20/385/4

1-polo

460VAC

1x40kA

SPS-S-20/460/1

2-polos

460VAC

2x40kA

SPS-S-20/460/2

3-polos

460VAC

3x40kA

SPS-S-20/460/3

4-polos

460VAC

4x40kA

SPS-S-20/460/4

1-polo

580VAC

1x40kA

SPS-S-20/580/1

Especificação Técnica
Classe III

DPS Classe III - Sistema TN e TT
Descrição

Modelo

Conjunto montado

SPD-S-1+1

Cartucho N-PE

SPD-S-N/PE

Cartucho L-N

SPD-S-L/N

Base 1+1 - 2 pólos

SPC-S-S2-1+1

Sistema IT e TT
Conjunto montado

SPD-S-280/2

Cartucho

SPD-S-280

Base

SPD-S-S2

Acessórios - Contato auxiliar
Usar com

Modelo

SPC-S

SPC-S-HK

Barra de distribuição
Acessórios
- Terminal (de
SPI,passagem
SP-B+C)
Usar com

Modelo

SPI

SPB-D-125

SPB, SPC...

Z-D63

Protetor de Surto (DPS)
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Especificação Técnica
Barras de Distribuição

Barra de distribuição (SPI e SPC)
Usar com

Modelo

SPI e SPC

Z-GV-16/3P-3TE/6

Barra de distribuição (SPI, SP-B+C)
Usar com

SPI, SP-B+C

N° de polos

Modelo

2

ZGV-U/2

3

Z-GV-U/3

4

Z-GV-U/4

5

Z-GV-U/5

6

Z-GV-U/6

8

Z-GV-U/8

9

Z-GV-U/9

N° de polos

Modelo

2

ZV-KSBI-2TE

3

ZV-KSBI-3TE

3

ZV-KSBI-3TE/S

4

ZV-KSBI-4TE

Barra de distribuição (SPC)
Usar com

SPC
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5

ZV-KSBI-5TE

5

ZV-KSBI-5TE/N

7

ZV-KSBI-7TE

7

ZV-KSBI-7TE/N

11

ZV-KSBI-11TE

NBR 5410:2004

Esquemas de conexão dos DPS no ponto de entrada da linha
de energia ou no quadro de distribuição de edificação.
A linha elétrica de
energia que chega à
edificação inclui
neutro?

SIM

O neutro será
aterrado no barramento
de equipotencialização
principal da edificação
(BEP)?

NÃO

NÃO

c)

d)
Dois
esquemas de
conexão são possíveis

b)
SIM

ESQUEMA DE CONEXÃO 1

ESQUEMA DE CONEXÃO 2

ESQUEMA DE CONEXÃO 3

Os DPS devem ser ligados
• a cada condutor de base,
de um lado, e
• ao BEP ou à barra PE do
quadro, de outro
(ver a nota a)

Os DPS devem ser ligados:
• a cada condutor de base
de um lado
• e ao BEP ou à barra PE do
quadro, de outro (ver nota b);
• ao condutor neutro, de um lado, e
• ao BEP ou à barra PE do quadro,
de outro (ver nota a)

Os DPS devem ser ligados:
• a cada condutor de base,
de um lado e
• ao condutor neutro,
de outro, e ainda:
• ao condutor neutro,
de um lado, e
• ao BEP ou à barra PE do
quadro, de outro (ver nota)

L1
L2
L3

L1
L2
L3
DPS DPS DPS
PE

PEN

L1
L2
L3
DPS DPS DPS

L1
L2
L3
DPS DPS DPS

BEPou
barra PE
L1
L2
L3

BEP

PE

L1
L2
L3

DPS DPS DPS

N
DPS DPS DPS

N

DPS

DPS
BEPou
barraPE

DPS DPS DPS
PE

PE

BEP ou
barraPE

PE
N

barra PE

BEP ou
barra PE

Fase

Neutro

X

X

X

PE

Esquema
de aterramento
PEN

X

X

TT

X

TN-S

IT com
neutro
distribuído

1,1 U0

1,1 U0

1,1 U0

1,1 U0

1,1 U0

√3 U0

U0

U0

X
X

TN-C

1,1 U0
U0

- Ausência de indicação significa que a conexão considerada não se aplica ao esquema de aterramento.
- Uo é a tensão fase-neutro.
- U é a tensão entre fases.
- Os valores adequados de Uc podem ser significativamente superiores aos valores mínimos das tabelas.

b) Um esquema que entra
TN C e prossegue instalação
adentro TN C, ou qu entra
TN C e em seguida passa a
TN S. O neutro de entrada, necessariamente PEN,
deve ser aterrado na BEP.
A passagem TN C a TN S,
com separação da PEN em
condutor neutro e PE é feita
no quadro esquema TN C-S.
c) Configura três possibilidades de esquema TT: (com
neutro), IT com neutro e
entrada em esquema TN S.

Tabela para dimensionamento com base na
máxima tensão de operação contínua.
DPS
conectado entre

a)A ligação ao barramento
de equipotencialização
principal - BEP ou ao
barramento do condutor
de proteção - PE, depende
de onde os dispositivos de
proteção de surtos - DPS
serão instalados e de como
o BEP será implementado.
Assim, a ligação será no BEP
quando:
• o BEP está a montante do
quadro de distribuição 		
principal (próxima do
ponto de entrada da
edificação) e os DPS
estarão junto ao BEP e
não na quadra, ou,
• as DPS estarão no quadro
de distribuição principal e
o barramento PE do
quadro acumular a função
BEP.

IT sem
neutro
distribuído

U

d) Dois esquemas são
obrigatórios:
• esquema TT, os DPS
estão a montante de		
dispositivos DR
• os DPS estão jusante de
dispositivos DR, estes 		
devem suportar correntes
de surtos de no mínimo
3 kA (8 / 20µs).
Protetor de Surto (DPS)
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Esquema de Instalação

Esquema TN-S. Condutor neutro e
condutor de proteção separados ao
longo de toda a instalação.

Esquema TN-C-S. As funções de neutro
e de proteção são combinadas num
único condutor em uma parte da
instalação.

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3
PE

PEN

N

PEN

N

PE

Aterramento
de alimentação

Massas

Esquema TT. Possui um ponto da
alimentação diretamente aterrado.
L1
L2

Aterramento
de alimentação

Massas

Aterramento
de alimentação

Esquema IT. Não possui qualquer
ponto da alimentação diretamente
aterrado, estando aterradas as massas
da instalação

L3

L1

N

L2
L3
N

impendência ¹

Aterramento
de alimentação

Massas

PE

Aterramento
de alimentação

Massas

O Neutro pode ser isolado da Terra
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Esquema TN-C. As funções de
neutro e de condutor de proteção
são combinadas num único condutor
ao longo de toda a instalação.
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Massas

Onde tem Eaton,

tem Inovações!

Na indústria elétrica, a Eaton é líder
mundial em serviços e produtos para
controles elétricos, distribuição de
energia, UPS, bem como produtos e
serviços para automação industrial.
Através de sua avançada engenharia
de produto, com métodos de
fabricação de padrão global, além de
serviços e suporte técnico, a Divisão
Elétrica de Negócios da Eaton
desenvolve soluções com foco nos
clientes, através de marcas de renome
como: Cutler-Hammer®, Powerware®,
Durant®, Heinemann®, Holec® e MEM®,
que atendem globalmente às
diferentes necessidades dos mercados
industriais, concessionárias de energia,
residencial, comercial, TI e OEM.
A Eaton Corporation é um fabricante
industrial diversificado com vendas de
US$ 15,4 bilhões em 2008. A Eaton é

líder mundial em sistemas elétricos e
componentes para controle,
distribuição e qualidade de energia.
Também é líder em serviços e
sistemas hidráulicos para equipamentos industriais, móveis e aéreos;
sistemas de direção inteligente para
economia de combustível e segurança
em caminhões; sistemas de controle
de ar para motores automotivos, bem
como soluções inteligentes para
economia de combustível e aumento
da performance e segurança em
motores e outros sistemas. A Eaton
conta com 75 mil profissionais e
comercializa seus produtos para
clientes em mais de 150 países.
Para informações adicionais
sobre a linha completa de produtos
Eaton, visite o site www.eaton.com.br
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Tel: 11 4525-7007
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