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Estrutura da IEC 61 439

A norma IEC 61 439 é composta pelas seguintes partes:

– IEC 61 439-1: Regras Gerais

– IEC 61 439-2: CONJUNTOS de comando e distribuição de energia

– IEC 61 439-3: Quadros de distribuição (para  substituir a IEC 60 439-3)

– IEC 61 439-4: CONJUNTOS para estaleiros de obra (para  substituir a IEC 

60 439-4)

– IEC 61 439-5: CONJUNTOS para distribuição de energia (para  substituir a 

IEC 60 439-5)

– IEC 61 439-6: Canalizações pré-eletrificadas (para  substituir a IEC 60 

439-2).

Esta lista não é exaustiva, partes adicionais podem ser desenvolvidas em

caso de necessidade
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Conceitos 

relevantes

Definições

importantes

Conceitos 

principais 

IEC 61 439

 Definição de fabricante original e fabricante (eletrificador) do 

conjunto

 Introdução do conceito de verificação

 Cálculo térmico

 Factor de simultaneadade

 Incorporação de  requisitos da norma de caixas vazias       

(IEC 62208).
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Definição de fabricante original e fabricante do 

conjunto

A IEC 61 439 efectua uma clara diferenciação entre estes dois papeis

(desenvolvimento e eletrificação), atribuindo responsabilidades distintas a

cada um deles.

A IEC 61 439 assume que uma entidade pode desempenhar ambos os papeis

(desenvolvimento e eletrificação) em simultâneo.

Para tal a IEC 61 439 tem duas partes distintas:

• IEC 61 439-1, regras gerais

• lEC 61 439-2, regras de assemblagem
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Introdução do conceito de verificação

É introduzido o conceito de verificação, são criados três tipos de verificação de

requisitos:

 verificação por teste,

 verificação por cálculo/medição, ou

 verificação por satisfação das regras de projecto (regras de 

desenvolvimento do sistema).
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IEC 61 439 conceitos principais

Cálculo térmico - Foram clarificados os requisitos relativos ao cálculo do 

aumento de temperatura

Coeficiente de simultaneadade - O fator de simultaneadade (rated diversity fator 

- RDF) é abordado com mais detalhe

Foram incorporados requisitos na norma de caixas vazias  (IEC 62 208).
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Questões
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Conceitos 

relevantes

Definições 

importantes

Conceitos 

principais 

Definições importantes

• Conjunto de equipamento

• Sistema

• Utilização

• Habilitação dos operadores

• Corrente de curto-circuito

• Correntes especificadas

• Verificação

• Fabricante
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Conjunto de equipamento (Quadro Elétrico)

3.1.1 Conjunto de equipamento de baixa tensão e de  

equipamentos de controlo (Conjunto de equipamento)
Combinação de um ou mais equipamentos de comutação de baixa tensão em associação 

com equipamento de controlo, medida, sinalização, proteção e regulação com todas as 

ligações internas elétricas e mecânicas bem como peças estruturais.

3.1.1 low-voltage switchgear and controlgear assembly 

(ASSEMBLY)
Combination of one or more low-voltage switching devices together with associated control, 

measuring, signaling, protective, regulating equipment, with all the internal electrical and 

mechanical interconnections and structural part
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Sistema (de quadros elétricos)

3.1.2 Sistema

Gama completa de componentes mecânicos e elétricos (invólucros, barramentos,

unidades funcionais, etc.), de acordo com a definição do fabricante original, que podem

ser montados de acordo com as instruções do fabricante original por forma a criar diversos

conjuntos.

3.1.2 ASSEMBLY system

full range of mechanical and electrical components (enclosures, busbars, functional units, 

etc.), as defined by the original manufacturer, which can be assembled in accordance with 

the original manufacturer’s instructions in order to produce various ASSEMBLIES
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Utilização (interior/exterior)

3.5.1 ASSEMBLY for indoor installation

CONJUNTO para utilização interior

CONJUNTO que foi projetado para utilização em locais onde as condições de 

serviço normais para utilização interior conforme especificadas em 7.1 são 

cumpridas

7.1.2.1 Atmospheric conditions for indoor installations

3.5.2 ASSEMBLY for outdoor installation

CONJUNTO para utilização exterior

CONJUNTO que foi projetado para utilização em locais onde as condições de 

serviço normais para utilização exterior conforme especificadas em 7.1 são 

cumpridas

7.1.2.2 Atmospheric conditions for outdoor installations
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Habilitação dos operadores

3.7.12 skilled person / Pessoa habilitada

Pessoa com educação e experiência relevantes para a habilitar a compreender os riscos e 

evitar os perigos que podem ser criados pela eletricidade.

3.7.13 instructed person / Pessoa instruída

Pessoa devidamente aconselhada ou supervisionada por pessoas habilitadas para a

habilitar a compreender os riscos e evitar os perigos que podem ser criados pela

eletricidade.

3.7.1 4 ordinary person / Pessoa normal

Pessoa que não nem uma pessoa habilitada nem uma pessoa instruída.

3.7.15 authorized person / Pessoa autorizada

Pessoa habilitada ou instruída, que está devidamente mandatada para executar um 

trabalho especifico
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Corrente de curto-circuito

3.8.5 short-circuit current (Ic)

Corrente de curto-circuito

Sobreintensidade resultante de um curto-circuito devido a uma falha ou uma 

ligação incorreta num circuito elétrico.

3.8.6 prospective short-circuit current (Icp)

Corrente de curto-circuito previsível

Corrente que flui quando os condutores de alimentação ao circuito são curto-

circuitados com um condutor de impedância negligenciável localizado o mais 

próximo possível aos terminais de alimentação do CONJUNTO

NOTA: a corrente de curto-circuito previsível pressupõe a corrente de pico 

previsível (ver IEV 441-17-02) e, quando aplicável, a corrente simétrica 

previsível num circuito c.a. (ver IEV 441-17-03).
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Correntes especificadas

3.8.9 current ratings / correntes especificadas

3.8.9.1 rated current (In) / corrente especificada

Valor de corrente, declarada pelo fabricante do CONJUNTO tomando em consideração as
especificações dos componentes, sua disposição e utilização, que pode ser transportada sem que
aumento de temperatura de várias partes do CONJUNTO excedam limites específicos em condições
específicas.

3.8.9.2 rated peak withstand current (Ipk) / corrente especificada de pico admissível 

Valor da corrente de curto-circuito de pico, declarada pelo fabricante do CONJUNTO, que pode ser
suportada em condições específicas.

3.8.9.3 rated short-time withstand current (Icw) / corrente especificada de curta duração 
admissível 

Valor “r.m.s.“ de curta duração, declarada pelo fabricante do CONJUNTO, que pode ser transportada
sem danos, sob condições especificas, definida em termos de uma corrente e um tempo

3.8.9.4 rated conditional short-circuit current (Icc) / corrente condicional especificada de curto-
circuito

Valor da corrente de curto-circuito previsível, declarada pelo fabricante do CONJUNTO, que pode ser
suportada pelo tempo de operação total (tempo de atuação) do dispositivo de protcção contra curto
circuito (SCPD - short-circuit protective device) em condições específicas.

NOTA: O dispositivo de proteção contra curto-circuito pode fazer parte integral do CONJUNTO ou ser
uma unidade separada.
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Verificação

3.9 Verificação

3.9.1 design verification / verificação de projeto

Verificação efetuada numa amostra de um CONJUNTO ou em peças de CONJUNTOS para mostrar
que o projeto está conforme a norma aplicável ao CONJUNTO.

NOTA a verificação de projeto pode englobar um ou mais métodos equivalentes e alternativos
compreendidos por testes, cálculos, medição física ou aplicação de regras de projeto.

3.9.2 verification test / verificação por teste

Teste efetuado numa amostra de um CONJUNTO ou em peças de CONJUNTOS para verificar que o 
projeto cumpre os requisitos da norma APLICÁVEL ao CONJUNTO

3.9.3 verification assessment / verificação por avaliação

Verificação de projeto de regras estritas de projecto ou cálculos aplicados a uma amostra de um
CONJUNTO ou a peças de CONJUNTOS para mostrar que o projeto cumpre os requisitos da norma
aplicável ao CONJUNTO

3.9.4 design rule / regra de projeto

Regra específica de projeto de um CONJUNTO que pode ser aplicada como alternativa à verificação 
por teste

3.9.5 routine verification / verificação de rotina

Verificação de  cada CONJUNTO efectuada durante e/ou após o fabrico para confirmar se cumpre com 
os requisitos da norma aplicável ao CONJUNTO
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Fabricante

3.10 Fabricante

3.10.1 original manufacturer / fabricante original

Organização que efetuou o projeto original e as respectivas verificações de um 

CONJUNTO de acordo com a norma aplicável ao CONJUNTO

3.10.2 ASSEMBLY manufacturer / fabricante do CONJUNTO

Organização que assume a responsabilidade  pelo CONJUNTO completo

NOTA: O fabricante do CONJUNTO pode ser um organização distinta do 

fabricante original.
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Questões
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Conceitos 

relevantes

Definições 

importantes

Principais 

alterações

Conceitos relevantes

• Esforços eletrodinâmicos e térmicos

• Identificação

• Utilização exterior

• Classe II

• Terminais

• Verificação

• Compartimentação de quadros

• Condições contratuais base
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

5.3.4 Rated peak withstand current (Ipk) / Corrente admissível de pico 

A corrente admissível de pico deve ser igual ou superior aos valores de pico da

corrente de curto-circuito previsível especificada para a alimentação ao(s)

sistema(s) ao(s) qual(is) o(s) circuito(s) está(ão) projetado(s) ser(em) ligado(s)

(ver também 9.3.3).

9.3.3 Relationship between peak current and short-time current / Relação 

entre o valor de pico da corrente e o valor de curta duração

Para determinar esforços eletrodinâmicos, o valor da corrente de pico deve ser

obtida multiplicando o valor eficaz (“r.m.s.”) da corrente de curto-circuito pelo

factor n. Os valores do factor n e o respectivo factor de potência são dados na

Tabela 7.
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

Tabela 7 – Valores para o fator n a) (9.3.3)
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

5.3.5 Rated short-time withstand current (Icw) (of a circuit of an 

ASSEMBLY) / Corrente de curta duração admissível (de um circuito de um 

sistema)

A corrente de curta duração admissível deve ser igual ou superior ao valor eficaz

de curto-circuito presumível em cada ponto de ligação da alimentação, (ver

também 3.8.9.3).

Diversos valores de Icw para diferentes durações (ex. 0,2 s; 1 s; 3 s) podem ser

atribuídos a um SISTEMA.

Para c.a., o valor de corrente é o valor eficaz da componente c.a..

3.8.9.3 rated short-time withstand current (Icw) / corrente especificada de curta duração 

admissível 

Valor “r.m.s.” de curta duração, declarada pelo fabricante do CONJUNTO, que pode ser transportada 

sem danos, sob condições especificas, definida em termos de uma corrente e um tempo-
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

9.3.1 General

…….

NOTA 3: Salvo situações especificadas em contrário, nas instruções de

exploração e manutenção do Fabricante do SISTEMA, SISTEMAS que tenham

estado submetidos a um curto-circuito podem não estar em condições de

serviço normal sem inspeção e/ou manutenção por pessoal habilitado.
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

Esforços eletrodinâmicos

São os esforços a que o sistema está sujeito durante um curto-circuito como
consequência das elevadas forças eletromagnéticas que ocorrem durante o
curto-circuito.

Estes esforços eletrodinâmicos estão directamente relacionados com a corrente
de pico (Ipk).

Esforços térmicos

São os esforços a que o sistema está sujeito durante o normal funcionamento ou
durante um curto-circuito.

Durante o normal funcionamento provocam uma dissipação de calor no interior
do sistema aumentando a temperatura ambiente no seu interior.

Durante um curto-circuito o valor eficaz da corrente de curto-circuito irá elevar a
temperatura de funcionamento dos seus elementos condutores provocando
esforços térmicos suplementares nos elementos isoladores (ex. Isolamento de
cabos e dos suportes de barramento).
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

5.3.6 Rated conditional short-circuit current of an ASSEMBLY (Icc) / 

Corrente de curto-circuito condicional especificada de um SISTEMA

A corrente de curto-circuito condicional especificada deve ser igual ou superior 

ao valor da corrente de curto-circuito presumível (Icp) para o tempo que medeia 

o início do evento e a atuação do dispositivo de proteção contra curto-

circuitos que protege o SISTEMA.

As carateristicas de desempenho do dispositivo de proteção contra curto-

circuitos deve ser especificado pelo fabricante do SISTEMA.
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

9.3.2 Information concerning short-circuit withstand strength / Informação 

respeitante à corrente de curto-circuito admissível (1)

Para SISTEMAS com um dispositivo de proteção contra curto-circuito

incorporado na unidade de entrada, o fabricante do SISTEMA deve indicar a

corrente de curto-circuito estimada máxima, admissível aos terminais de entrada

do SISTEMA. Este valor não deve exceder o(s) calibre(s) adequado(s) (ver

5.3.4, 5.3.5 e 5.3.6). O fator de potência adequado e os valores de pico devem

ser os apresentados em 9.3.3.

Se for utilizado um disjuntor com temporização como dispositivo de proteção

contra curto-circuitos, o fabricante do SISTEMA deverá declarar qual a

temporização máxima e a regulação respectiva para a corrente de curto-circuito

presumível.
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

9.3.2 Information concerning short-circuit withstand strength / Informação 

respeitante à corrente de curto-circuito admissível (2)

Para SISTEMAS em que o dispositivo de proteção contra-curto circuito não está

incorporado na unidade de entrada, o fabricante do SISTEMA deve indicar a

corrente de curto-circuito estimada máxima numa ou mais das seguintes formas:

 a) corrente de curta duração admissível (Icw) em conjunto com a duração 

admissível (ver 5.3.5) e a corrente admissível de pico (Ipk) ( (ver 5.3.4);

 b) corrente de curto-circuito condicional (Icc) (ver 5.3.6).

Para tempos até ao máximo de 3 s, a relação entre corrente de curta duração

admissível e a duração associada é dada pela fórmula I2t = constante, desde

que o valor de pico não exceda corrente admissível de pico
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

9.3.2 Information concerning short-circuit withstand strength / Informação 

respeitante à corrente de curto-circuito admissível (3)

O fabricante do SISTEMA deve indicar as caraterísticas dos dispositivos de

proteção contra curto-circuitos necessárias à proteção do SISTEMA.

Para um SISTEMA com diversas unidades de entrada, que não seja provável

estarem a operar simultaneamente, a corrente de curto-circuito admissível pode

ser indicada para cada uma das entradas de acordo com o acima estabelecido.

Para um SISTEMA com diversas unidades de entrada, que seja provável

estarem a operar simultaneamente, e para um SISTEMA com uma entrada e

uma ou mais unidades de saídas de grande potência com possibilidade de

contribuírem para a corrente de curto-circuito, é necessário determinar a

corrente de curto-circuito previsível em cada unidade de entrada, em cada

unidade de saída e nos barramentos com base nos dados fornecidos pelo

utilizador.
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

IccA =Icc1+Icc2+Icc3

PdC1>=Icc1

T1

Icc1

D1

PdC1
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Icc2
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Icc3

IccB =Icc1+Icc2+Icc3

PdC3>= Icc1 +Icc2
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

9.3.4 Co-ordination of protective devices / Coordenação 

de dispositivos de proteção

Quando os dispositivos de proteção contra curto-circuitos estão ligados em série

e é pretendido que atuem simultaneamente para atingir o poder de corte de

curto-circuito pretendido (por ex.: filiação). O fabricante do SISTEMA deve

informar o utilizador (por ex.: através de uma etiqueta no SISTEMA ou nas

instruções de operação, ver 6.2) que nenhum dos dispositivos de proteção pode

ser substituido por outro dispositivo que não seja de tipo e calibres idênticos,

uma vez que o poder de corte de toda a combinação pode ficar comprometida.
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Esforços eletrodinâmicos e térmicos

10.11.2 Circuits of ASSEMBLIES which are exempted from the verification of the 

shortcircuit withstand strength / Circuitos de SISTEMAS que estão isentos da 

verificação de corrente de curto-circuito admissível

A verificação da corrente de curto-circuito admissível não é necessária para os seguintes 

casos:

1) SISTEMAS com uma corrente de curta duração admissível (ver 5.3.5) ou corrente de

curto-circuito condicional (ver 5.3.6) que não excedam 10 kA r.m.s.

2) SISTEMAS protegidos por dispositivos limitadores de corrente com um valor de corte

não superior a 17 kA no maior valor de corrente de curto-circuito presumível aos terminais

do circuito de entrada do SISTEMA.

3) Circuitos auxiliares dos SISTEMAS que se pretendam ligar a transformadores cuja

potência estipulada não exceda 10 kVA para uma tensão no secundário não inferior a 110

V, ou 1,6 kVA para uma tensão no secundário não superior a 110 V, e cuja a impedância

de curto-circuito não seja inferior a 4%.

Todos os outros circuitos têm de ser verificados.
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Identificação

6.1 ASSEMBLY designation marking / Marcação da designação do SISTEMA

O fabricante do SISTEMA deve fornecer cada SISTEMA com uma ou mais etiquetas,

marcadas de forma duradoura e localizada por forma a que seja visível e legível quando o

SISTEMA se encontrar instalado e em exploração. A conformidade é verificada de acordo

com o teste do parágrafo 10.2.7 (abordado mais à frente) e por inspeção.

Deve ser fornecida a seguinte informação relativa ao SISTEMA na(s) etiqueta(s) de

marcação:

a) Nome ou marca registada do fabricante do SISTEMA (ver 3.10.2);

b) Designação tipo ou número de identificação ou qualquer outro meio de identificação,

que possibilite obter informação relevante do fabricante do SISTEMA;

c) Meios de identificar a data de fabrico;

d) IEC 61 439-X (a parte específica “X” deve ser identificada).

NOTA: A parte específica da norma pode determinar informação adicional a ser fornecida

na etiqueta de identificação.
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Identificação

6.3 Device and/or component identification / Identificação dos dispositivos 

e/ou componentes

Dentro do SISTEMA, deve ser possível identificar circuitos individuais e os seus

dispositivos de proteção. Qualquer designação utilizada deve estar em

conformidade com a norma IEC 61346-1 e IEC 61346-2 e devem ser idênticas

às usadas nos esquemas de eletrificação, que devem estar em conformidade

com a norma IEC 61082-1.
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Classe II

8.4.3.4 Protection by total insulation / Proteção por isolamento total (1)

NOTA: de acordo com o parágrafo 413.2.1.1 da norma IEC 60364-4-41, “isolamento total” é equivalente
a equipamento de Classe II.

Para proteção, por isolamento total, contra contatos indiretos devem ser cumpridos os seguintes
requisitos.

a) Os aparelhos devem estar completamente envolvidos em material isolante que seja equivalente a
isolamento duplo ou isolamento reforçado. O invólucro deve ter marcado o símbolo que deve ser visível
do exterior

b) O invólucro não deve ser perfurado em ponto algum por peças condutoras por forma a que não
exista possibilidade de uma tensão de defeito ser trazida para o fora do invólucro.

Isto significa que todas as peças metálicas, tais como eixos de comandos que por razões construtivas
tenham que atravessar o invólucro, devem ser isoladas no interior ou no exterior do invólucro de peças
ativas para os valores máximos de tensão de isolamento e de tensão de isolamento de impulso de
todos os circuitos no SISTEMA.

Se um atuador é construído em metal (seja ele coberto, ou não, por material isolante) deve ser
providenciado com isolamento para o máximo valor de tensão de isolamento e de tensão de isolamento
de impulso de todos os circuitos no SISTEMA.

Se um atuador é maioritariamente fabricado em material isolante, qualquer peça metálica que possa
ficar acessível em consequência de uma falha de isolamento também deve ser isolada de peças activas
para os valores máximos de tensão de isolamento e de tensão de isolamento de impulso de todos os
circuitos no SISTEMA.
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Classe II

8.4.3.4 Protection by total insulation / Proteção por isolamento total (2)

c) O invólucro, quando o SISTEMA está pronto para operação e ligado à alimentação, deve conter

todas as peças ativas, peças condutoras expostas e peças que pertençam a um circuito de proteção de

forma a que não possam ser tocadas. O invólucro deverá providenciar pelo menos o grau de protecção

IP 2XC (ver norma IEC 60529).

Se um condutor de proteção, que está passado ao equipamento eléctrico ligado do lado das cargas do

SISTEMA, é para passar através um SISTEMA cujas partes condutoras ativas estão isoladas, são

necessários terminais para ligar os condutores de proteção externos e identificá-los com marcação

adequada.

No interior do invólucro, o condutor de proteção e o seu terminal também deve ser isolado de todas as

peças ativas e de peças condutoras expostas da mesma forma que são isoladas as peças ativas.

d) Peças condutoras ativas do sistema não devem ser ligadas ao circuito de proteção, por ex.: elas não

devem ser incluídas na medida de proteção envolvendo a utilização de um circuito de proteção. Isto

aplica-se a aparelhos incorporados, ainda que estes tenham terminal de ligação a um condutor de

proteção

e) Se as portas os tampas poderem ser abertas sem recurso ao uso de uma chave ou ferramenta, deve

ser providenciada uma barreira de material isolante que assegure a proteção contra contatos não

intencionais não apenas às peças ativas, mas também às peças condutoras expostas que apenas

fiquem acessíveis após a tampa ter sido aberta, esta barreira, não deve contudo ser removível exceto

utilizando uma ferramenta.
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Terminais

8.8 Terminals for external conductors / Terminais para condutores externos

Na ausência de um acordo especial entre o fabricante do SISTEMA e o utilizador, os

terminais devem permitir a ligação de condutores de cobre apropriados à corrente

estipulada (ver Anexo A).

Salvo acordo entre o fabricante do SISTEMA e o utilizador em contrário, em circuitos

trifásicos, os terminais do condutor de neutro deve permitir a ligação de condutores de

cobre com capacidade de transporte de corrente:

– igual a metade da capacidade de transporte de corrente do condutor de fase, com um

mínimo de 16mm2, se o condutor de fase exceder 16mm2;

– igual à capacidade de transporte de corrente do condutor de fase, se o condutor de fase

for igual ou inferior a 16mm2;
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Terminais

8.8 Terminals for external conductors / Terminais para condutores externos

................

NOTA 3: Para certas aplicações em que a corrente no condutor neutro pode atingir

valores elevados, por exemplo grandes instalações de iluminação fluorescente, pode ser

necessário um condutor de neutro com capacidade de transporte de corrente superior ao

condutor de fase, este caso está sujeito a um acordo especial entre o fabricante do

SISTEMA e o utilizador



© Siemens, S.A. 2010. Todos os direitos reservados.

Página 37 - Infrastructure & Cities  SectorUniversidade do Algarve 06-06-2012

Terminais
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Verificação

10 Design verification / verificação do projeto

10.1 General

…….

A verificação do projeto deve englobar o seguinte:

1) Construção:

10.2 Strength of materials and parts; / Resistência de materiais e peças

10.3 Degree of protection of enclosures; / Grau de proteção dos invólucros

10.4 Clearances and creepage distances; / Afastamentos e distâncias de isolamento

10.5 Protection against electric shock and integrity of protective circuits; / Proteção contra choque eléctrico e 
integridade dos circuitos de proteção

10.6 Incorporation of switching devices and components; / Incorporação dos dispositivos de corte e componentes

10.7 Internal electrical circuits and connections; / Circuitos elétricos internos e ligações

10.8 Terminals for external conductors. / Terminais para condutores externos

2) Desempenho:

10.9 Dielectric properties; / Carateristicas dielétricas

10.10 Temperature rise; / Aumento de temperatura

10.11 Short-circuit withstand strength; / Resistência ao curto-circuito

10.12 Electromagnetic compatibility; / Compatibilidade eletromagnética

10.13 Mechanical operation. /Operação mecânica
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Verificação

11 Routine verification / Verificação de rotina

11.1 General /Geral (ver 11.2)

Verificação com intenção de detectar falhas em materiais e trabalho e para certificar o correto funcionamento do
SISTEMA fabricado. É efetuada em cada SISTEMA. O fabricante do SISTEMA deve determinar se a verificação é
realizada durante e/ou após o fabrico. Sempre que for adequado, a verificação de rotina deve confirmar a disponibilidade
da verificação de projeto.

Não é necessário realizar a verificação de rotina em dispositivos e componentes autónomos incorporados no SISTEMA
quando estes foram escolhidos de acordo com o parágrafo 8.5.3 e instalados de acordo com as instruções do fabricante
do dispositivo.

A verificação deve compreender as categorias seguintes:

1) Construção (ver 11.2 a 11.8):

a) grau de proteção dos invólucro (ver 11.2);

b) afastamentos e distâncias de isolamento (ver 11.3);

c) Proteção contra choques elétricos e integridade dos circuitos de proteção (ver 11.4);

d) Incorporação de componentes autónomos (ver 11.5);

e) Circuitos elétricos internos e ligações (ver 11.6);

f) Terminais para condutores externos (ver 11.7);

g) Operação mecânica (ver 11.8).

2) Desempenho ( ver 11.9 a 11.10):

a) Propriedades dielétricas (ver 11.9);

b) Eletrificação, desempenho operacional e funcional (ver 11.10).
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Verificação

11.9 Dielectric properties / propriedades dielétricas

Um ensaio à frequência de funcionamento deve ser realizado em todos os

circuitos em conformidade com o parágrafo 10.9.2 mas com uma duração de 1s.

Este ensaio não tem de ser realizado em circuitos auxiliares:

− que estejam protegidos por um dispositivo de proteção contra curto-circuitos

com uma corrente estipulada não superior a 16 A;

− se um ensaio de funcionamento eléctrico já tiver sido realizado à tensão de

estipulada de serviço para a qual os circuitos auxiliares estão projetados.

Como alternativa, para SISTEMAS com proteção de entrada até 250 A a

verificação da resistência de isolamento pode ser medida utilizando um

dispositivo de medida com uma tensão de pelo menos 500 V c.c.

Neste caso, o ensaio é satisfatório se a resistência de isolamento entre circuitos

e partes ativas expostas é pelo menos 1 000 Ω/V por circuito, a tensão de

alimentação destes circuitos referenciada à terra.
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Utilização exterior

8.1.4 Resistance to ultra-violet radiation / resistência à radiação ultra-

violeta

Para invólucros e peças externas feitas em materiais isoladores que forem

desenhadas para uso no exterior, deve ser verificada a resistência aos raios

ultra-violetas de acordo com o parágrafo 10.2.4
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Utilização exterior

10.2.2.2 Severity test A

Este teste é aplicável a:

– invólucros metálicos interiores;

……………

10.2.2.3 Severity test B

Este teste é aplicável a:

– invólucros metálicos exteriores;

..........
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Verificação



© Siemens, S.A. 2010. Todos os direitos reservados.

Página 44 - Infrastructure & Cities  SectorUniversidade do Algarve 06-06-2012

Verificação
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Compartimentação de quadros
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Condições contratuais base

Em anexo mostra-se uma

tabela da norma onde se

clarifica quais os pontos que

devem ser âmbito de acordo

entre o Fabricante e o utilizador
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Questões
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O presente



© Siemens, S.A. 2010. Todos os direitos reservados.

Página 49 - Infrastructure & Cities  SectorUniversidade do Algarve 06-06-2012

O presente

electricista (quadrista em especial,) electricidade em geral média de baixa 

tensão - Amadora - baixa tensao 

tenho experiência em várias árias,incluindoa de electrificação de quadros 

eléctricos industriais.

electricista (quadrista em especial,) electricidade em geral média de baixa 

tensão — Amadora

http://almada.olx.pt/
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Um futuro possível

Quadros Muito pequenos Pequenos Médios Grandes Muito grandes

In até 100 A 250 A 1600 A 4000 A >4000 A

Icc até 10 kA 25 kA 35 kA >35 kA >35 kA

Responsabilidade

civil
5.000 € 10.000 € 25.000 € 50.000 € 100.000 €

Alvará Eletricista Quadrista I Quadrista II Quadrista III Quadrista IV
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Muito obrigado!

Alexandre Manuel Sampaio Lobo

21 4 178 205

963 967 423

alexandre.lobo@siemens.com


