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Limitadores de
sobretensão
Para protecção eficaz
da sua instalação
Para fazer face ao aumento constante da utilização de
equipamentos sensíveis nas habitações e escritórios e
aos custos crescentes dos estragos provocados pelas
descargas atmosféricas, recomenda-se a instalação de
limitadores de sobretensão em algumas situações.

Toda a oferta de limitadores de sobretensão é de fácil
instalação, permite responder plenamente às novas
exigências das instalações eléctricas e sobretudo efectuar
a protecção da sua instalação contra sobretensões
transitórias, sempre em segurança.

Vantagens para si:
--Uniformização completa de toda a gama.
--Visibilidade do estado do produto na parte frontal
do produto.
--Toda a oferta de limitadores necessários à protecção
da sua instalação.
--Limitador para 100V DC com sistema de 3 estados:
- protecção contra sobretensões,
- extinção do arco eléctrico,
- protecção contra curto-circuitos.
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Características técnicas:
--Indicador mecânico para visualizar o estado do
produto.
--Versões com contacto auxiliar, para fornecer o estado
do produto à distância.
--Produtos em conformidade com as normas em vigor.

mais vantagens
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Os caruchos extraíveis para os
limitadores de sobretensão,
foram construídos de forma a
impossibilitarem a montagem
do cartucho de fase no lugar
do de neutro e vice-versa.

As versões com contacto de
sinalização, permitem enviar
a informação do estado do
produto em permanência à
distância.

Um limitador de Tipo 2 que
no seu interior integra também
a protecção dedicada contra
sobrecargas e curto-circuitos,
tudo isto ocupando apenas
2 módulos no quadro
eléctrico.

Limitadores que num
único produto integram
as características dos
limitadores do Tipo 1+2
e as funções do Tipo 1+2+3
para distâncias inferiores
a 5m.

sinalizador de aptidão à protecção

sinalizador de fim de vida

OK
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Os limitadores de sobretensão
com sinalizador de estado,
informam constantemente
a aptidão da protecção do
produto ou apenas do
cartucho instalado.

Este limitador de sobretensão
do Tipo 2, tem um sistema
interno inovador que para
além de efectuar a protecção
contra sobretensões, cada
cartucho tem um fusível
interno que evita arcos
eléctricos e efectua uma
protecção contra
AI1_SP115P_T1_02
curto-circuitos.
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Perturbações na forma de onda

Perturbações na forma de onda de energia:
Na forma de onda de energia eléctrica podem surgir vários tipos de perturbações ou com uma duração de tempo prolongado, ou em períodos
de tempo muito reduzidos, ou seja, fenómenos transitórios. A título de exemplo:

Sobretensão
permanente

Sobretensões
de comutação

Descarga
de raio
indirecta

Descarga
de raio
directa

Micro-cortes
Harmónicas

Fenómeno temporal > 200 ms

Fenómeno transitório < 100 ms

Perturbações com fenómeno temporal > 200ms
Sobretensões permanentes:
São sobretensões que atingem valores superiores a 110% da tensão nominal e muitas vezes surgem, por exemplo, na troca do condutor de
neutro pelo condutor de fase. Nestes casos é necessário precaver uma protecção na instalação recorrendo a um tipo de protecção específica,
como o caso de bobinas de protecção contra sobretensões permanentes ou relés de controlo de tensão, quando associados
a aparelhagem de corte.
Harmónicas:
São distorções na forma de onda, neste caso na forma de onda da tensão. Estas perturbações surgem devido ao tipo de cargas instaladas
que se tiverem um contributo acentuado de distorção são consideradas como cargas não lineares, ou seja, cargas em que a forma de onda
de corrente solicitada é bastante diferente da de tensão fornecida. Uma das soluções mais eficazes para proteger o circuito contra estas
perturbações é a instalação de filtros no circuito que reduzem activamente as harmónicas no sistema.
Micro-cortes
São perturbações na forma de onda, que são conhecidas por interrupções momentâneas do fornecimento de energia, por sua vez, uma
redução do valor eficaz do valor de tensão.
Se a redução da tensão de alimentação estiver compreendida entre 1 a 90% durante 10 ms e 1 min., esta perturbação tem o nome de cava de
tensão.
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Perturbações transitórias - Sobretensões

Perturbações com fenómeno temporal < 100ms
Uma das perturbações transitórias mais comuns são as sobretensões transitórias. Estas são caracterizadas por uma distorção da forma de
onda de tensão em forma de impulso, que por vezes, alcança valores muito elevados na ordem de grandeza de alguns kV, mas com curta
duração de apenas alguns µs (microsegundos).
Origens das sobretensões:
A principal causa das sobretensões transitórias, para além de comutação de grandes cargas e de operações nas redes de transporte de
energia são as descargas atmosféricas. Dentro destas, vários tipos de sobretensões podem ser criados:

- Sobretensão por aumento do potencial da terra.
Após uma descarga directa na terra o potencial aumenta.

- Sobretensões por condução
Descarga na linha aérea de alimentação de energia.

- Sobretensões induzidas.
Descarga na proximidade da instalação. Sobretensão por indução electromagnética.
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Generalidades
Protecção geral e protecção fina

Que tipos de limitadores existem para adequar o nível de protecção?
Os limitadores de sobretensão protegem contra as sobretensões transitórias que podem provocar a deterioração dos equipamentos eléctricos
e a destruição dos componentes electrónicos dos receptores. Os limitadores podem ser utilizados em todos os esquemas de ligação à terra
(regime de neutro).

A gama de limitadores de sobretensão destina-se a 2 tipos de protecção:
1 - Protecção geral:
Limitadores com uma capacidade de escoamento elevada ou média, compatível com a corrente de descarga à terra previsível. O nível de
protecção tem que estar adequado à protecção de produtos da categoria I até IV. Como visto anteriormente este nível de protecção varia de
1,5 a 6 kV para sistemas de 230/400V.
Desta forma a escolha do limitador deverá ser do tipo 1 ou 2, o que representa a protecção para a onda de impacto 10/350 µs e/ou 8/20 µs.
2 - Protecção fina:
Limitadores com nível de protecção reduzido (Up≤1000V), por forma a limitar as cristas das sobretensões e proteger os receptores mais
sensíveis.
Desta forma a escolha do limitador deverá para um tipo de produto que tenha uma resposta adequada à protecção para a onda de impacto
8/20 µs e/ou 1,2/50 µs.

Os diferentes tipos de limitadores de sobretensão
conforme a norma EN 61643-11
limitadores à entrada da instalação
limitador
tipo 1

limitador
tipo 2

ou
--(e)
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limitador de
protecção fina
ou tipo 3

Guia de escolha
Limitador de sobretensão geral

Escolha do limitador de sobretensão geral, que cor para que tipo?

Habitação individual

Habitação de vivenda
oficina, lojas

Habitação colectiva

Local profissional e industrial

Solução quando está montado um pára-raios no edifício e há possibilidade de
montar um limitador de sobretensão na origem da instalação:
uma protecção geral com limitador do tipo 1;
permite o escoamento de uma corrente de descarga directa
onda 10/350 µs; Up = 4 kV (SP1xx),
uma protecção geral com limitador do tipo 1+2;
permite o escoamento de uma corrente de descarga directa
onda 10/350 µs; Up = 1,5 kV
		
verificar se na origem da instalação de BT é possível
		
a montagem de um limitador de sobretensão geral.

SP120
SP150

SPN80x
SPN80xR(a)

SPA201
SPA401

Solução mínima:
uma protecção geral com
limitador de sobretensão do tipo 2;
com capacidade de escoamento
média é suficiente
In: 5 kA
Imáx: 15 kA
onda 8/20 µs
SPN215R(ª)
SPN215D

SPN715D

SPN415R(ª)
SPN415D

Solução recomendada se o nível de risco é elevado ou o material a proteger é sensível às sobretensões (mantendo a continuidade
do serviço)
uma protecção geral com limitador sobretensão do tipo 2;
com capacidade de escoamento elevada é necessário
In: 15 kA
Imáx: 40 kA
onda 8/20 µs

SPN140C

SPN240R(ª)
SPN240D

SPN440R(ª)
SPN440D

ou
uma protecção geral com capacidade de escoamento
muito elevada é necessário
In: 20 kA
Imáx: 65 kA
onda 8/20 µs

Nota: (ª) limitadores de sobretensão equipados com indicador de
aptidão à protecção e um contacto para a tele-sinalização.
SPN265R(ª)

SPN465R(ª)

Limitador de sobretensão e esquema de ligação à terra (regime de neutro)
Tipo de rede

Referências

Rede trifásica (3 F + N) no esquema TT ou TN-S

SPA401, SPN465R, SPN440R, SPN440D, SPN415R, SPN415D,
SP120, SP150, SPN802, SPN802R, SPN801, SPN801R, SPN403N

Rede monofásica (F + N) no esquema TT ou TN-S

SPA201, SPN265R, SPN240R, SPN240D, SPN215R, SPN715D
SPN215D, SP120, SP150, SPN203N

Esq. IT ou TN-C, com materiais de categoria II (sobretensão) ou superior SPN140C, SPN800, SPN800R
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Guia de escolha
Limitador de sobretensão geral

Edifício com ou sem pára-raios?
A colocação de um limitador de sobretensão geral na origem da instalação de BT é determinada em função do nível de risco relacionado
com a descarga atmosférica e as consequências directas dos estragos provocados juntamente com a presença de um pára-raios no edifício.
Outros factores externos também nomeados nas nossas RTIEBT no capítulo 443.1, devem ser também consideradas, “…as sobretensões
que possam surgir na origem da instalação, o nível cerâunico presumido, a localização e as características dos dispositivos de
protecção contra as sobretensões, por forma que a probabilidade de incidentes devidos a sobretensões seja reduzida a um nível aceitável
para a segurança das pessoas e dos bens e para a continuidade de serviço desejada”.
Posto isto é necessário perceber que tipo de instalação se pretende proteger:

Edifício com pára-raios:
sobre um pavilhão
ou edifício (1)
		
		

sobre um edifício
que tem várias
instalações de
utilização (2)

num edifício onde
exista um posto de
transformação e de
distribuição (3)

limitador sobretensão à entrada é obrigatório limit. sobret. à entrada
escolha
escolha * * *
não é obrigatório
*
(1) A origem da instalação BT permite a colocação de um limitador de sobretensão.
(2) A origem da instalação BT não está acessível à colocação de um limitador de sobretensão. Deve ser instalado um limitador na origem
de cada instalação de utilização.
(3) As terras de serviço e de protecção deverão ser interligadas e ligadas à terra do pára-raios.
Edifício sem pára-raios:
O risco associado a estas instalações estão fortemente relacionadas com a zona geográfica, pois cada zona tem um índice denominado
“nível cerâunico” Nk indicado no mapa, que como é visível, certas zonas apresentam níveis de exposição elevados. Para além deste
indicador o risco associado à localização geográfica poderá variar se:
A sua localização for:
- no meio de estruturas elevadas,
- isolada ou com poucas estruturas na sua proximidade,
- num terreno plano ou campo aberto,
- num local especial (plano de água, elevação, …) ou num raio de 50m centrado num pára-raios.
A linha de alimentação em BT for:
- aérea (4)
- aérea/subterrânea (5)
- subterrânea (enterrada)
(4) A linha aérea de BT considerada tem l ≥ 500 m.
As linhas aéreas constituídas por condutores isolados com écran metálico ligado à terra podem ser
consideradas como linhas subterrâneas.
(5) A linha aérea de BT considerada tem l ≤ 250 m.
Se o comprimento da linha for superior a 250 m, como primeira aproximação, deve considerar-se como linha totalmente aérea.
Indisponibilidade do material ou da instalação se:
Afectar a saúde ou a segurança das pessoas
For economicamente inaceitável
Parcial, dificilmente controlável
Não crítico, sob controlo

Uma substituição dos equipamentos e se esse valor for:
Muito caro (por exemplo >15k€)
Caro (por exemplo entre 1,5k€ e 15k€)
Normal (por exemplo <1,5k€)
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Escolha do limitador de sobretensão em edifícios sem
pára-raios
As cores
indicam a gama de
limitadores de sobretensão a escolher.

Guia de escolha
Limitador de sobretensão fina

Os limitadores de sobretensão fina são escolhidos em função:
do tipo de limitador de sobretensão geral +
da instalação BT previamente escolhido		

localização (distância) destes equipamentos
+
em relação à protecção geral da instalação		

Estes limitadores podem ser:
- tipo 2 com capacidade muito elevada:
In: 20kA; Imáx: 65kA; onda 8/20 µs
P+N

SPN265R

tipo de equipamento a proteger
e na sensibilidade ao risco

protecção dos receptores
situados a uma distância
5<d≤30 m (de cabo) do
limitador de sobretensão
geral:
aparelhos electromecânicos,
orgãos de comando, de corte,
motores, ...

3P+N

electrodomésticos,
ferramentas portáteis, ...

SPN465R

- tipo 2 com capacidade elevada:
In: 15kA; Imáx: 40kA; onda 8/20 µs

protecção dos receptores
situados a uma distância
≥ 30 m (de cabo) do limitador
de sobretensão geral:
electrodomésticos,
ferramentas portáteis, ...

protecção fina colocada
junto dos equipamentos
computador
equip. médico
televisor, HI-FI

computadores, equipamento
médico, televisor, HI-FI,
autómatos, etc ...(a)
SPNx08D
SPN140C

SPN240R		SPN440R
SPN240D		SPN440D

- tipo 2 com capacidade média:
In: 5kA; Imáx: 15kA; onda 8/20 µs

SPN215R
SPN215D

SPN415R
SPN415D

- tipo 1+2:
Iimp.: 25kA;
onda 10/350 µs
ou:
Iimp.: 12,5kA;
onda 10/350 µs

SPN80x

- tipo 1:		
Imp: 50kA
onda: 10/350 µs

SPN715D

protecção fina
+
tipo 2 na
proximidade

protecção fina
instalado na
proximidade dos
receptores,
distância
≤ 30m

ou tipo 3 d ≥ 5m

SPNx03N
protecção dos receptores
ligados a redes de
comunicações
Linhas telefónicas, Ethernet,
Bacnet, Modbus

SPAx01

ou

SP120 + SP150

(a) verificar se estes
equipamentos são de categoria
II ou superior (resistência ao
choque de 2,5kV mín.) e estão
ligados entre fases ou entre
fases e neutro, antes de os
colocar na proximidade de um
limitador de sobretensão geral
em esquema TNC.
Exemplo: um autómato
instalado num QGBT.
Senão os equipamentos a
proteger deverão ser instalados
na parte TNS do armário de
distribuição.

SPNx08D
verificar se os
aparelhos são de
categoria III
(resistência ao choque
de 4kV mín.), tais
como máquinas,
podem ser
eventualmente
autorizadas a menos
de 30m sem
protecção fina

SPK102

SPK103

ou tipo 3 d ≥ 5m

SPNx03N

SPK200
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Limitadores de sobretensão
Tipo 1+2 e Tipo 1 monobloco

Limitadores de sobretensão
Tipo 1 são aqueles que são
capazes de escoar correntes
totais ou parciais, provenientes
de descargas atmosféricas
directas, segundo a
classificação estabelecida na
norma DIN VDE 06751.
Obrigatórios em instalações
eléctricas de edifícios que
estejam protegidos por
pára-raios.
Limitadores de sobretensão
Tipo 1+2, são aqueles que
integram num único aparelho as
características dos limitadores
Tipo 1 e Tipo 2, permitindo
obter um nível de protecção
Up ≤ 1,5kV.
Os limitadores Tipo 1+2 são
combináveis com os limitadores
Tipo 2 da série SPN. Caso seja
necessária a sua instalação
em quadros situados a jusante
deste.
A tecnologia interna inovadora
destes limitadores permite
garantir também uma protecção
Tipo 1+2+3 para uma distância
de ligação inferior a 5m do
limitador.
A sinalização do estado do
limitador, poderá ser obtida
mediante a visualização da
parte frontal do aparelho, ou
através de um sinalizador à
distância.
Em conformidade com a
norma:
IEC/EN 61 643-11

Designação

Características

Larg. Mód.
17,5mm

Ref.

Imp = 100kA (10/350) µs
Up ≤1,5kV

8

SPN802

com comando auxiliar de
tele-sinalização,
Imp = 100kA (10/350) µs
Up ≤1,5kV

8

SPN802R

Imp= 100 kA (10/350) µs
Up ≤1,5kV

8

SPN801

com comando auxiliar de
tele-sinalização,
Imp = 100kA (10/350) µs
Up ≤1,5kV

8

SPN801R

Imp = 75kA (10/350) µs
Up ≤1,5kV

6

SPN800

com comando auxiliar de
tele-sinalização,
Imp = 75kA (10/350) µs
Up ≤1,5kV

6

SPN800R

Limitadores de sobretensão
Tipo 1+2
com cartuchos extraíveis
Regime TT, 3P+N

Regime TN-S, 3P+N

Regime TN-C, 3P

Cartucho extraível de
substituição para Limitadores
Tipo 1+2

Fase

SPN080

Neutro
(unicamente para SPN802
e SPN802R)

SPN080N

Limitadores de sobretensão
Tipo 1+2

bipolar 1P+N
Up ≤1,5kV com In

2

SPA201

tetrapolar 3P+N
Up ≤1,5kV com In

4

SPA401

versão unipolar 1P
protecção de fase
(monobloco)

Imp = 50kA (10/350) µs
Up ≤4kV

2

SP120

versão unipolar 1N
protecção de neutro
(monobloco)

Imp = 100kA (10/350) µs
Up ≤1,5kV

2

SP150

Capacidade de ligação:
- flexível: 35mm2
- rígido: 50mm2
- características técnicas,
ver pág. T4.30 e T4.31

monoblocos
Iimp. 12,5kA por pólo
Un: 230/400V
50/60Hz

SPN802
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Limitadores de sobretensão
monobloco Tipo 1

Limitadores de sobretensão
Tipo 2 para protecção geral

Encontram-se disponíveis em
2 versões:
- limitador de sobretensão com
uma base e cartucho extraível e
com sinalizador de fim de vida,
- limitador de sobretensão
com uma base integrando um
contacto auxiliar para
tele-sinalização e cartucho
extraível com um sinalizador
de aptidão à protecção.
A versão com sinalizador de
aptidão à protecção possui
ainda um estado intermédio que
indica a mudança de cartucho
antes da abertura do limitador,
guardando ao mesmo tempo
a sua capacidade máxima.
A tele-sinalização é um
contacto auxiliar inversor que
permite
sinalizar à distância a
informação, de aptidão à
protecção e o fim de vida do
aparelho.

Designação

Características

Larg. Mód.
17,5mm

Ref.

Limitadores de sobretensão
com cartucho extraível
Imáx. 65kA

bipolar 1P + N
com indicador de aptidão à
protecção e tele-sinalização
Up: 1,5kV com In

2

SPN265R

tetrapolar 3P + N
com indicador de aptidão à
protecção e tele-sinalização
Up: 1,5kV com In

4

SPN465R

- unipolar 1 P
Up: 2kV com In

1

SPN140C

- bipolar 1P + N com
sinalizador de aptidão à
protecção e tele-sinalização
Up: 1,2kV com In

2

SPN240R

- bipolar 1P + N
Up: 1,2kV com In

2

SPN240D

- tetrapolar 3P + N com
sinalizador de aptidão à
protecção e tele-sinalização
Up: 1,2kV com In

4

SPN440R

- tetrapolar 3P + N
Up: 1,2kV com In

4

SPN440D

- bipolar 1P + N com
sinalizador de aptidão à
protecção e tele-sinalização
Up: 1,0kV com In

2

SPN215R

- bipolar 1P + N
Up: 1,0kV com In

2

SPN215D

- tetrapolar 3P + N com
sinalizador de aptidão à
protecção e tele-sinalização
Up: 1,0kV com In

4

SPN415R

- tetrapolar 3P + N
Up: 1,0kV com In

4

SPN415D

Un: 230/400V M
50/60Hz

Limitadores de sobretensão
com cartucho extraível
Imáx. 40kA
Un: 230/400V M
50/60Hz

O cartucho extraível permite
uma troca simples e sem corte
da
alimentação
- os limitadores de sobretensão
estão equipados com um
sistema de desconexão térmico
e dinâmico integrados,
Índice de protecção: IP20
(em armário ou caixa).
homologado em
conformidade com a
norma NF-EN 61-643-11 de
Setembro 2002
Capacidade de ligação dos
bornes de potência,
(P/N e PE):
- flexível: 25mm2
-rígido 35mm2
do contacto auxiliar:
-mín. 0,5mm2
-máx. 1,5mm2
- características técnicas,
ver pág. T4.32

Limitadores de sobretensão
com cartucho extraível
Imáx. 15kA
Un: 230/400V M
50/60Hz

SPN265R
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Limitadores de sobretensão
Tipo 2 auto-protegido

Limitador de sobretensão
auto-protegido com cartucho
extraível
Integra uma protecção contra
sobretensão em modo comum
e em modo diferencial com
um disjuntor 1P+N 4500A
(EN 60 898), tudo em 2 módulos.
O seu nível de protecção
Up ≤ 1kV permite efectuar a
protecção da maior parte dos
receptores instalados numa
habitação ou pequeno terciário.
Este limitador de sobretensão é
constituído por uma base e um
cartucho extraível 15kA com
sinalizador de aptidão à
protecção.

Designação

Características

Larg. Mód.
17,5mm

Ref.

Limitador auto-protegido
extraível
Imáx. 15kA

1F + N
Up = 1,5kV com In

2

SPN715D

Un: 230V M
50/60Hz

Cartucho de reserva: SPN015D

		 homologados em
		
conformidade com a
norma NF-EN 61-643-11 de
Setembro 2002
Capacidade de ligação
(F/N e T):
- 10mm2 flexível,
- 16mm2 rígido
Índice de protecção: IP20
(em armário ou caixa).
- características técnicas,
ver pág. T4.33

SPN715D

Cartuchos de substituição para
limitadores de sobretensão Tipo 2

SPN065R
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Designação

Características

Ref.

Cartuchos de substituição

Fase para:

SPN265R, SPN465R
SPN140C
SPN240R, SPN440R
SPN240D, SPN440D
SPN215R, SPN415R
SPN215D, SPN415D,
SPN715D

SPN065R
SPN040C
SPN040R
SPN040D
SPN015R
SPN015D

Neutro para: SPN265R, SPN465R,

SPN065N

SPN240R,SPN440R,
SPN215R, SPN415R
SPN240D, SPN440D,
SPN215D, SPN415D

SPN040N

Nota: obrigatoriamente, as
referências dos cartuchos
substituto e substituído serão
as mesmas

Limitadores de sobretensão Tipo 2
para protecção fina

Capacidade de escoamento:
Imáx. 8kA (onda 8/20 µs).
Visualização do bom estado de
funcionamento através de um
sinalizador verde na face frontal
do aparelho.
Ligação em paralelo com os
receptores a proteger.
Adequado a todos os esquemas de ligação à terra (regimes
de neutro).
Capacidade de ligação:
- 6mm2 flexível,
- 10mm2 rígido.
Índice de protecção: IP20

Designação

Características

Larg. Mód.
17,5mm

Ref.

Limitadores de sobretensão
com nível de protecção fino

bipolar 1P+N

2

SPN208D

Un: 230/400V M
50/60Hz

tetrapolar 3P+N

4

SPN408D

Up (P/N/Q): 1,2kV com In
Up (P/N): 1kV com In
Cartucho extraível de
substituição para limitadores
do Tipo 2

Em conformidade com a
norma:
IEC 61643-21 de Setembro
2002

para fase

SPN008D

para neutro

SPN008N

O valor do nível de protecção
Up em associação com um
limitador de sobretensão geral
é Up ≤ 800V

SPN408D

Limitadores de sobretensão Tipo 2
para aplicações fotovoltaicas 1000V DC

Um fusível desenvolvido
particularmente para sistemas
fotovoltaicos foi integrado no
limitador, que em caso de
curto-circuito assegura um
isolamento eléctrico, permitindo
também, a colocação do
cartucho de protecção sem
formação de arco, em caso
de um módulo defeituoso.
Capacidade de ligação:
25mm2 flexível e 35mm2 rígido.
Em conformidade com a
norma: NF-EN 61-643-11

Designação

Características

Larg. Mód.
17,5mm

Ref.

Limitador de sobretensão
Tipo 2

Imp = 25kA
Up ≤ 4kV
1000V DC

3

SPV325

Cartucho extraível

+/-

SPV025

Terra

SPV025E

SPV325
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Limitadores de sobretensão Tipo 3
para protecção fina

Capacidade de escoamento:
Nominal de 3kA (onda 8/20µs).
Visualização do bom estado de
funcionamento através de um
sinalizador verde na face frontal
do cartucho.
Ligação em paralelo com os
receptores a proteger.
Adequado para o Regimes de
Neutro TT e TN-S.

Designação

Características

Larg. Mód.
17,5mm

Ref.

Limitadores de sobretensão
com cartucho extraível

bipolar 1P+N
Up ≤ 1,5kV

1

SPN203N

In: 3kA
Un: 230/400V M
50/60Hz

tetrapolar 3P+N
Up ≤ 1,5kV

2

SPN403N

Capacidade de ligação:
- flexível: 2,5mm2
- rígido: 4mm2
Índice de protecção:
IP20 (em armário ou caixa).

Cartucho extraível de
substituição para limitadores
do Tipo 3

para SPN203N

SPN023N

para SPN403N

SPN043N

SPN203N

Limitadores de sobretensão
para comunicação

Capacidade de ligação:
- 0,5 a 2,5mm2 flexível,
- 0,5 a 2,5mm2 rígido.
- 0,5 a 2,5mm2 rígido (SPK502).
Em conformidade com a
norma:
IEC 61643-21

SPK102
SPK200

SPK103
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Designação

Ligações

Larg. Mód.
17,5mm

Ref.

Limitadores de sobretensão
para linha telefónica
ISDN, ADSL, ADSL2+, T DSL
e analógica

condutores

0,7

SPK102

Limitadores de sobretensão
para linha telefónica
ISDN, ADSL, ADSL2+, T DSL,
VDSL2 e analógica

condutores

Limitadores de sobretensão
para Ethernet, Bacnet IP,
câmaras IP e Modbus

ficha RJ45

2,1

SPK200

Limitadores de sobretensão
para Modbus

condutores

0,8

SPK502

SPK103

Interruptores diferenciais
com bornes alinhados

Segurança
O modular com toda a segurança.
Uma nova gama para o terciário, concebida especialmente
para a protecção da sua instalação
Satisfazendo as necessidades de calibre de 25 a 125A,
de 30 a 500mA para protecção diferencial do tipo AC, A/HI, F e B.
Mais informações em hager.pt

Limitadores de sobretensão
Tipo 1+2

Características técnicas dos limitadores de sobretensão monobloco: bipolares e tetrapolares
Referências
Limitadores de sobretensão
c/capacidade de escoamento
Ligação
Tensão nominal Un
frequência
Tensão máxima permanente Uc
Nível de protecção Up
Modo de protecção
Corrente de choque Iimp
Valor de interrupção Ifi

SPA201
SPA401

SPN802X

muito elevada

muito elevada

em paralelo
230V 
50/60Hz
255V
≤1,5kV
comum
diferencial
12,5kA
25kA

série ou paralelo
255V 
50Hz
255V
≤1,5kV
comum
diferencial
25kA
50kA

Icc limite
Comportamento ao com protecção
12,5kA
curto-circuito
série 125 A ou em 25kA
paralelo 315 A

50kA

T.ª de funcionamento
Sinalizador de aptidão à protecção
Regime de neutro
flexível
Capacidade de
ligação máxima
rígido
Cabeça dos parafusos

-40°C a +80°C
sim
TT - TNS
25mm2
35mm2
PZ3

-40°C a +60°C
sim
TT
25mm2
35mm2
PZ3

Coordenação de
energia segundo
IEC62305-4

d≤5m

Tipo 1+2+3

Tipo 1+2+3

d>5m

Tipo 1+2

Tipo 1+2

sinalizadores
de aptidão à
protecção
por fase

ok
sinalizador apagado;
verificar a protecção associada
sinalizador apagado e protecção ok;
deve ser substituído o produto
Esquema de princípio/Ligações eléctricas

N

N'

L1

L1'
H1

SPA 412A

L2

L2'

L3

L3'

H2

H3

PE

Esquema de ligação série até 125A - SPN802 e SPA401 (Icc ≤25kA)
IN

Secção mínima
do cabo

L1

L1'

L2

L2'

L3

L3'

I

N

N'

I
≤ 125A

N

N

S2
L1

L1'

L2

L2'

L3

L3'

N

N'

SPN 802

I

N

PE

PE

OK
I
> 125A
N

TT 3+1
paralelo

S3

mín.
20 cm

IN
A

S2
S3
mm2 mm2

25
35
40
50
63
80
100
125

10
10
10
10
10
16
25
35

16
16
16
16
16
16
16
16

13 mm
1313
mm
mm 1313
mm
mm
13 mm

13 mm

1313
mm
mm 1313
mm
mm

mín. L1, L1', L2, L2'
L3, L3', N, N', PE

10mm132mm

10mm2

máx. L1, L2, L3, N, PE 35mm2

50mm2

máx. L1', L2', L3', N',

35mm2

25mm2

Secção mínima do cabo
Ech. 30 %
Esquemas de ligação paralelo SPN802x e SPA401
N
L1
L2
L3

N'

N

L1' L1

IN

Protecção
CurtoCircuitos

Tipo I

N

L2' L2

N'
L1'

I N1

L2'
L3'

L3' L3

S2
N

N'

L1

L1'

L2

L2'

L3

L3'
N

N'

L1

L1'

L2

L2'

PE
PE

PE

S3

PE

S3

L3

L3'

I

I /I (A) S mín. S mín.
(mm2) (mm2)

≤315A
gL/gG

-

25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
>315

N2

>315A 315A (a)
gL/gG(a) gL/gG
(a) e (b)

I N2

S2

I

N1

hager

hager
≤160A

-

hager
>160A

hager
160A

N

N1

2

3

10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
16
16
16
16
AI1_S
25 AI1_SPA412A_T1_03
25
AI1_SPA412A_T1_03
AI1_SPA412A_T1_0
AI1_SPA412A_T1_
35
35
35
35
50
50
50
50

(a) para o SPA201/401 o fusível tem o calibre de 160A
(b) para o SPA401, se o Icc >25kA o fusível será I = 100A
gL/gG
N2
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Limitadores de sobretensão
Tipo 1

SP120

SP150

0

12
SP

0
P12

S

Ref.

SP120

Normas

EN 60099/1
CEI 1643-1

SP150*

N.° de módulos

2

2

Tensão nominal
(tensão máx. de serviço)

255V / 50Hz

-

Capacidade de extinguir
correntes consecutivas

1,5kA

100A

Valor máximo de crista

50kA (1 pólo)

100kA

Nível de protecção Up

≤4kV

≤1,5kV

Temporização

≤100ms

-

Índice de protecção

IP20

-

Capacidade de ligação
- rígido
- flexível

10 a 50mm2
10 a 35mm2

-

eff

eff

(*) específico para sistema TT, na configuração “3+1”
segundo E DIN VDE 0100-534/A1: 1996-10 entre seccionador
de neutro e condutor PE/equipotencial.

Ligação em série, regime TT, (F≤125A)
F
L1

L1’

L2

L2’

L3

L3’

N

N’

PE

PE

Esquema sistema TT
conceito de protecção a 2 níveis
Tipo I

N

I

N

quadro de entrada

quadro divisionário

L1

I
≤125A
N

L2

FI

L3
N

OK
I

N

SP120

SP120

SP120

SP150

Interruptor
diferencial

I
>125A
N

TT 3+1
paralelo

PE

L1

L2

Ligação em paralelo, regime TT
F1

L1
SP150

> 15m

L2

L3

SPN415

equipotencial

F1

L1

L3

SP120 SP120 SP120

L2
L3
N

Icc ≤50kA ef Icc ≤50kA ef
Ta ≤0,2s
<0,2<Ta≤5s

Icc>50kA
ef

F1 ≤500A

F1 ≤315A

F1 ≤200A

F2

F2

F2

F1 >500A

F1 >315A

F1 >200A

F2 ≤500A

F2 ≤315A

F2 ≤200A

PE
F2

F2
SP120

SP120

SP120

SP150

PE
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Limitadores de sobretensão geral
Tipo 2

Características técnicas dos limitadores de sobretensão multipolares
SPN140C

Limitadores sobret. c/capacidade de escoamento
Ligação

muito elevada muito elevada
em paralelo
em paralelo

elevada
em paralelo

média
em paralelo

Tensão nominal Un
frequência

230V 
50/60Hz

230/400V 
50/60Hz

230/400V 
50/60Hz

230/400V 
50/60Hz

entre Fase/Neutro
Tensão máx. permanente
entre Neutro/PE
Uc
entre Fase/PE
comum
Modo protecção
diferencial
Nível de protecção Up
Capacidade escoamento corrente nominal In
onda 8/20µs
corrente máxima Imáx.
Índice de protecção
Icc limite
(disjuntor - curva C)
T.ª de funcionamento
Sinalizador de fim de vida
Sinalizador aptidão à protecção + contacto auxiliar
colectivo/individual
Habitação
locais uso profissional

440V
2kV
15kA
40kA
IP20
20kA - 32A
-40°C a +60°C
SPN140C
sim
sim
IT
TN - C
25mm2
35mm2
PZ2

255V
275V
sim
sim
1,5kV
20kA
65kA

255V
275V
sim
sim
1,2kV
15kA
40kA

255V
275V
sim
sim
1,0kV
5kA
15kA

20kA - 32A

20kA - 32A

10kA - 32A

Regime de neutro
flexível
rígido

Capacidade de ligação
máxima (F, N, T)
Cabeça de parafusos

Limitadores de sobretensão com cartucho extraível
Os limitadores de sobretensão unipolares e multipolares existem
em duas versões:
- uma base equipada com um contacto auxiliar e cartuchos com
sinalizador de aptidão à protecção,
- uma base sem contacto auxiliar e cartuchos com um sinalizador
de fim de vida.

SPN265R-SPN465R

SPN240R, SPN440R SPN215R, SPN415R
SPN240D, SPN440D SPN215D, SPN415D

Referência

SPN240D - SPN440D SPN215D - SPN415D
SPN265R - SPN465R SPN240R - SPN440R SPN215R - SPN415R

TT
TN - S

TT
TN - S

TT
TN - S

Esquemas de ligação
Limitadores de sobretensão unipolares: SPN140C
protecção unicamente em modo comum
IT / TN-C

L1

L2
L3

L

N

d1

contacto auxiliar
base

d1 + d2 ≤ 50cm

sinaliz.
de fim
de vida

sinalizador
de aptidão
à protecção

cartucho
extraível

Contacto auxiliar para
tele-sinalização

Por construção é impossível
a montagem do cartucho de
fase no lugar do de neutro
11

14

11

12

14

12

sinalizador de aptidão à protecção

d2

PEN

PEN

Limitadores de sobretensão multipolares: SP215D… SPN465R
protecção assegurada em modo comum e em modo diferencial sem
acrescentar produtos
L1
TT / TN-S
N

L2

L

d1

sinalizador de fim de vida
12

14

11

bases bipolares
ou tetrapolares

Os cartuchos extraíveis
de neutro não podem ser
colocados nos espaços
reservados aos cartuchos
de fase e vice-versa.

d1 ≤ 50cm
PE
PE

OK
Ech. 30 %
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L3

N

Limitadores de sobretensão Tipo 2
auto-protegido e para aplicações fotovoltaicas

Características técnicas dos limitadores de sobretensão unipolares
Referências
Limitador de sobretensão com capacidade de escoamento
Ligação
Tensão nominal Un
frequência
Tensão máxima permanente Uc
Nível de protecção Up
corrente nominal In
corrente máxima Imáx.

Capacidade de escoamento
onda 8/20µs
Índice de protecção
Icc limite
T.ª de funcionamento
Sinalizador de fim de vida

colectiva/individual
locais uso profissional

Habitação
Regime de neutro

flexível
rígido

Capacidade de ligação máxima
(F, N, T)
Cabeça dos parafusos

SPN715D
médio
em paralelo
230V 
50/60Hz
275V
1,5kV
5kA
15kA
IP20
4500A
-40°C a +60°C
sim
sim
sim
TT
10mm2
16mm2
PZ2

SPV325
médio
em paralelo
≤1000V DC
1000V DC
4kV
12,5kA
25kA
IP20
1000A
-40°C a +80°C
sim
25mm2
35mm2
PZ2

Limitador de sobretensão auto-protegido
Esquema de princípio de instalação

Limitador de sobretensão auto-protegido extraível
É composto por uma base com protecção contra curto-circuitos
e um cartucho extraível com indicação do fim de vida.

15/90A
500mA
S

Verde
d1

Encarnado

OK

d1 + d2 ≤ 50cm

PE

d2

Limitador de sobretensão para aplicações fotovoltaicas
Princípio de funcionamento
Estado
Original

Resposta do
desconector
interno

Dimensões
Extinção
do arco

Isolamento
eléctrico
seguro

90

54 (3mod)
54 (3mod)

SPV 025

Ech. 30 %

SPV 025

SPV 025

90

65

65

SPV 025

19

Limitadores de sobretensão Tipo 2
para protecção fina

Limitadores de sobretensão monobloco
Características técnicas dos limitadores de sobretensão secundária (protecção fina)
Referências
Limitador de sobretensão com capacidade de escoamento
Ligação
Tensão nominal Un
Frequência
Tensão nominal permanente Uc entre N/PE
entre Fase e Neutro
comum
Modo de protecção
diferencial
Nível de protecção Up
corrente nominal In
Capacidade de escoamento
onda 8/20µs
corrente máxima Imáx.
Índice de protecção
Icc limite
(disjuntor - curva C)
de funcionamento
Temperatura
de armazenamento
Indicador de bom funcionamento
colectiva/individual
Habitação
locais uso profissional
Regime de neutro
flexível: mín./máx.
Capacidade de ligação
(F, N, T)
rígido: mín./máx.
Cabeça de parafusos

SPN208D
fina
em paralelo
230V 
50/60Hz
255V
275V
sim
sim
1,0kV
2kA
8kA
IP20
6kA - 32A
-40°C a +60°C
-40°C a +60°C
sinalizador verde
sim
sim
TT, TN-S
2,5 a 25mm2
2,5 a 35mm2
PZ2

SPN408D
fina
em paralelo
230/400V 
50/60Hz
255V
275V
sim
sim
1,0kV
2kA
8kA
IP20
6kA - 32A
-40°C a +60°C
-40°C a +60°C
sinalizador verde
sim
sim
TT, TN-S
2,5 a 25mm2
2,5 a 35mm2
PZ2

Esquema de princípio de instalação

Coordenação: entre limitador de entrada e os limitadores de
protecção secundária, esta coordenação permite diminuir o nível
de protecção Up a ≤ 800V.
L
SPN x 15 kA x
SPN x 40 kA x
SPN x 65 kA x
N

20

SPN208D
SPN408D

Up = 800 V

Limitadores de sobretensão Tipo 3
para protecção fina

Limitadores de sobretensão com cartucho extraível
Características técnicas dos limitadores de sobretensão secundária (protecção fina)
Referências
Limitador de sobretensão com capacidade de escoamento
Ligação
Tensão nominal Un
Frequência
entre N/PE
Tensão nominal permanente Uc
C2
entre C1Fase e Neutro
comum
Modo de protecção
diferencial
C2
C1
Nível de protecção Up
F-N / N-PE
Capacidade de escoamento onda 8/20µs corrente nominal In
Índice de protecção
≥ 5m
Icc limite
(disjuntor - curva B)
T.ª de funcionamento
≥ 5m
Indicador de funcionamento
colectiva/individual
Habitação
C2
locais de uso profissional
Regime de neutro
flexível: mín./máx.
Capacidade de ligação
(F, N, T)
rígido: mín./máx.
≥ 5m

SPN203N
SPN403N

Substituição do cartucho

Nota: No regime TT não ligar
o terminal PE, apenas a Terra
e os condutores activos.

SPN203N
SPN403N
fina
em paralelo
230V 
50/60Hz
255V
255V
sim
sim
1,0kV / 1,5kV
3kA
IP20SPN203N
Nota: No regime TT não ligar
o terminal PE, apenas a Terra
6kASPN403N
- 25A
e os condutores activos.
-40°C a +60°C
SPN203N
No regime TT não ligar
verde
- amarelo -Nota:
vermelho
SPN403N
o terminal PE, apenas a Terra
e
os
condutores
activos.
sim
sim
TT, TN-S
0,5 a 2,5mm2
0,5 a 4mm2

Esquema de princípio de instalação

Verde

Verde

C2

C1

Encarnado
≥ 5m

Encarnado

SPN203N
SPN403N

Nota: No regime TT não ligar
o terminal PE, apenas a Terra
e os condutores activos.

Verde

Encarnado
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Limitadores de sobretensão
para redes de comunicação

Características técnicas dos limitadores de sobretensão para redes de comunicação
Referências

SPK102

SPK103

SPK200

SPK502

Instalação

modular

não modular

modular

modular

Ligação

condutores

condutores

RJ45

condutores

Tipo de redes

ISDN, ADSL, ADSL2+,
T DSL e analógica

ISDN, ADSL, ADSL2+,
T DSL, VDSL2 e analógica

Ethernet, Bacnet IP, câmaras IP, PoE,
HDSL, SHDSL, VoiP e Modbus

Modbus

Cuidados a ter com a ligação dos limitadores de sobretensão para redes de comunicação

protegido

ok
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