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COMO SE INTRODUZEM AS SOBRETENSÕES NOS EQUIPAMENTOS?

As linhas de fornecimento elétrico, as linhas telefónicas, 
de televisão ou de dados percorrem frequentemente 
grandes distâncias fora do ambiente protegido e conectam-
se a equipamentos muito sensíveis. Esta condição fá-las 
especialmente recetivas às sobretensões que se transmitem por 
condução a todos os equipamentos conectados.

Há que prestar também, especial atenção às linhas aéreas que 
se ligam a equipamentos sensíveis incluindo em ambientes 
protegidos, já que é provável que se possam induzir tensões 
perigosas. É importante ter em conta que o raio e as comutações 
de potência criam campos eletromagnéticos de grande 
magnitude, que por sua vez induzem correntes nos condutores 
que se encontram  dentro desse campo. Incluindo os raios 
nuvem-nuvem podem causar danos nas instalações elétricas.

Em geral, é conveniente instalar proteção contra sobretensões 
em qualquer linha que entre ou saia de um edifício e se ligue ou 
possa ligar a equipamentos sensíveis.

Por último os efeitos do raio podem introduzir-se através da 
rede de terras, alterando a referência de tensão das massas de 
todos os equipamentos conectados a ela ou na mesma linha 
de fornecimento elétrico. Os equipamentos mais suscetíveis de 
serem afetados desta forma são os que têm as tensões dos seus 
elementos referenciados a duas terras distintas. 

A recomendação neste caso é unir todas as redes de terras, 
incluindo as dos sistemas de proteção contra o raio, já que desta 
forma se evitam sobretensões e correntes de passo maiores.

Quando numa mesma localização existem várias  
edificações, é habitual que o risco seja incrementado porque 
aumentam as interconexões.

> O QUE SÃO E QUE DANOS PRODUZEM AS SOBRETENSÕES

As sobretensões são um aumento de tensão na rede elétrica medido entre 
dois condutores, que pode produzir danos na instalação e nos equipamentos 
elétricos. Podem ser de dois tipos: transitórias e ou permanentes.

As sobretensões permanentes, temporais ou mantidas são aquelas cuja 
duração é relativamente larga (vários ciclos). Estas sobretensões são 
contempladas a partir da página 368.

As sobretensões transitórias são um aumento de tensão, de muito curta 
duração, medida entre dois condutores, ou entre condutor e terra. Pode  
ter origem nas descargas elétricas atmosféricas (raios) ou em processos  
de comutação e avarias (contacto à terra ou curto-circuito).

Tipos de sobretensões:

Sobretensões por descargas atmosféricas

Sobretensões de comutação

Aumentos ocasionais de tensão

Harmónicas
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> CONSEQUÊNCIAS DAS SOBRETENSÕES

> O QUE SÃO E QUE DANOS PRODUZEM AS SOBRETENSÕES

Todos estes efeitos acarretam perdas económicas pela reposição dos 
elementos danificados, assim como o custo indireto da interrupção de 
processos produtivos.

Além disso, estes efeitos podem pôr em risco as pessoas o que terá que se 
evitar segundo a Lei de Prevenção de Riscos Laborais.

As sobretensões transitórias mais comuns devem-se a comutações de maquinaria. No entanto as mais destrutivas decorrem das descargas 
atmosféricas.

Os efeitos destas sobretensões vão desde a simples interrupção momentânea do trabalho à destruição total de um equipamento ou instalação.

DANOS

As sobretensões transitórias de grande 
magnitude podem danificar componentes, 
placas de circuitos (chegando inclusive a 
queimá-las), podendo provocar a destruição 
do equipamento e da instalação elétrica, 
assim como muito provavelmente foco de 
um incêndio.

DEGRADAÇÃO

Uma exposição a sobretensões transitórias 
conduz a uma degradação, sem que o 
utilizador o perceba, de componentes 
eletrónicos e circuitos, reduzindo a vida 
eficaz dos mesmos e aumentando as 
possibilidades de falha.

DISRRUPÇÃO

Interrupção das operações de sistemas, 
perca e corrupção de dados, falhas 
inexplicáveis nos computadores,etc.
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> COMPONENTES ELETRÓNICOS: DAS VÁLVULAS À NANOTECNOLOGIA

> O QUE SÃO E QUE DANOS PRODUZEM AS SOBRETENSÕES

COMPONENTES SMD
O seu tamanho reduzido e a proximidade dos seus 
componentes e as linhas que os unem tornam-nos bastante 
suscetíveis a sobretensões.

VÁLVULAS ELÉTRICAS
Grandes e resistentes. Em geral suportam  
sobretensões sem sofrer danos irreparáveis.

PRIMEIROS TRANSÍSTORES
Mais sensíveis mas com bom isolamento.

CIRCUITOS INTEGRADOS
Compostos por uma grande quantidade de  
transístores e funcionam com correntes e tensões 
muito baixas.

O efeito das correntes conduzidas ou 
induzidas devido às descargas elétricas 
atmosféricas (ainda que se trate de raios 
afastados, ou entre nuvens), ou devido às 
comutações de maquinaria mais pesada  
(que causam sobretensões similares às 
produzida pelos raios) podem ter efeitos 
devastadores sobre os equipamentos 
eletrónicos e instalações elétricas.

As descargas atmosféricas produzem picos 
de tensão no sinal, muito intensos mas de 
muito curta duração. A corrente associada 
ao impacto direto de um raio pode alcançar 
mais de 100kA, em que inclusive podem 
ocorrer efeitos secundários que levam 
associadas correntes capazes de causar 
grandes danos, nas linhas e equipamentos 
nos quais penetram.

A maior parte dos sistemas elétricos são 
dotados de medidas de segurança para 
evitar curto-circuitos e descargas elétricas às 
pessoas. Os quadros elétricos só dispõem 
de proteções, como os interruptores 
automáticos, magnetos térmicos e 
diferenciais, que protegem a instalação 
contra deficiências na linha. No entanto, os 
elementos de proteção convencionais não 
são capazes de evitar as consequências 
das sobretensões transitórias, já que a sua 
ativação é muito mais lenta que o pico de 
tensão que é produzido.

Um caso particular é o dos SAI’s (Sistemas 
de Alimentação Ininterrompida). Estes 
elementos asseguram a alimentação 
dos equipamentos apesar da falha na 
alimentação elétrica. A maioria destes 
equipamentos também inclui a prestação 

de estabilizador de tensão, que assegura 
uma alimentação estável face às variações 
de ±15% da tensão nominal. No entanto, 
são equipamentos que, perante variações 
transitórias de tensão, sofrem muitos danos 
por serem elementos muito sofisticados com 
tecnologia de microprocessador e, portanto, 
muito sensíveis a estas sobretensões.

Os dispositivos de proteção contra 
sobretensões são complementares 
às proteções citadas anteriormente. 
Permanecem inativos com pequenas 
deformações no sinal e com sobrecargas 
na rede. No entanto, respondem 
instantaneamente aos picos de tensões 
transitórias, e são capazes de conduzir à terra 
a corrente do raio (principal ou secundária), 
salvaguardando os equipamentos ligados.

Dano causado por sobretensões

Embora as sobretensões existam desde a criação das linhas elétricas, atualmente a necessidade de proteção é muito maior, já que a tecnologia 
evoluiu, há componentes cada vez mais pequenos logo, mais sensíveis a perturbações eletromagnéticas. 

de milhares de amperes. Esta descarga 
gera uma sobretensão no sistema elétrico 
que pode causar incêndios, destruição de 
maquinaria e inclusive mortes de pessoas.

Sobretensões de comutação

Estas sobretensões são geradas nas linhas 
elétricas, fundamentalmente devido a estes 
dois motivos:

1. Comutações de maquinaria de grande 
potencia.

Os motores elétricos geram cargas muito 
indutivas cuja ligação e o desligar provoca 
sobretensões. Existem outros capazes de 

Pela natureza da sua origem existem duas 
formas de classificar as sobretensões:

Sobretensões por descargas elétricas 
atmosféricas

As tempestades elétricas são fenómenos 
muito habituais e perigosos. Estima-se 
que no nosso planeta produzem-se em 
simultâneo umas 2000 trovoadas e que 
perto de 100 raios descarregam à terra cada 
segundo. No total, isto representa umas 
4000 tempestades diárias e 9 milhões de 
descargas atmosféricas a cada dia. 

No impacto, o raio provoca um impulso 
de corrente que chega a alcançar dezena 

produzi-las, como por exemplo o acender 
e apagar do arco de soldadura, e a ligação 
e o desligar de dispositivos eletrónicos de 
potência.

2. Erro humano ou defeitos na alimentação 
elétrica.

Em caso de curto-circuito em algum ponto 
da rede, as proteções da companhia 
elétrica respondem abrindo o circuito e com 
subsequentes reequilíbrios da rede, gerando 
sobretensões tipicas de ligação de cargas 
indutivas.

> CAUSAS DAS SOBRETENSÕES
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> MECANISMOS DE PROPAGAÇÃO

> O QUE SÃO E QUE DANOS PRODUZEM AS SOBRETENSÕES

O mecanismo de propagação predominante 
das sobretensões de comutação é por 
condução, já que têm origem nas mesmas 
redes de alimentação elétrica. É nas 
descargas elétricas atmosféricas onde se 
pode manifestar toda a gama de formas de 
propagação.

Assim, diferenciam-se os seguintes 
mecanismos:

Sobretensões conduzidas

O raio pode atingir diretamente as linhas 
aéreas. A sobretensão propaga-se e chega 
ao utilizador, derivando-se à terra através dos 
seus equipamentos e provocando-lhe avarias.

Um erro frequente é pensar que as descargas 
incidentes nas linhas elétricas de distribuição 
(média tensão) não chegam às de baixa 
tensão devido ao isolamento galvânico 
proporcionado pelo transformador existente. 
Isto é falso, uma vez que o isolamento é 
eficaz a frequências nominais da rede, ainda 

que para as formas de onda associadas ao 
raio o transformador provoca uma ligeira 
atenuação.

Sobretensões induzidas

O campo eletromagnético provocado 
pelas descargas elétricas induz correntes 
transitórias nos equipamentos próximos, 
transmitindo-as ao interior das instalações e 
danificando os equipamentos.

Sobretensões por  
acoplamento capacitivo

Existe sempre um acoplamento capacitivo, 
também chamado capacidade parasita, entre 
qualquer par de condutores. As sobretensões 
por acoplamento capacitivo são mais 
importantes quanto maior seja a rapidez da 
forma de onda de tensão implicada.

Aumentos do potencial  
nas redes de terra

Este mecanismo é um caso particular  
das sobretensões conduzidas antes 
mencionadas, porém, dada a sua elevada 
incidência irão ser referidas dentro de uma 
secção própria.

Quando um raio se dispersa na terra, a 
corrente de descarga pode elevar o potencial 
de terra vários milhares de volts em torno do 
ponto de impacto.

Qualquer objeto sobre o terreno afetado 
adquirirá a tensão associada durante esse 
instante, o que pode originar uma diferença 
de tensão perigosa em relação a outros 
pontos da instalação. Há que prestar especial 
atenção aos elementos metálicos enterrados, 
como canalizações e redes de terra.

Na tabela representa-se para cada mecanismo de transmissão o valor típico correspondente da sobretensão e suas correntes associadas.

Sobretensão Intensidade

 Sobretensões conduzidas Até algumas dezenas de kV

Impactos afastados: até 1 kA

Impactos perto: até alguns kA

Impactos diretos: até dezenas de kA

Sobretensões induzidas
Até alguns kV entre condutores que não sejam terra

Até algumas dezenas de kV entre terra e condutor

Até alguns kA  

Até algumas dezenas de kA

Sobretensões por acoplamento capacitivo
Até alguns kV entre condutores que não sejam terra

Até alguns kV entre terra e condutor
Até alguns kA



10

10

11

11

5

6

6

5

1

1

8

9

3

1

1

2

2

7

Descargas em elementos do edifício (esquinas, chaminés, 
valetas) que se propagam através da instalação elétrica. 
Descargas em antenas que se propagam através dos seus 
cabos.

CAUSAS DAS SOBRETENSÕES E MECANISMOS DE PROPAGAÇÃO

As sobretensões conduzidas e induzidas introduzem-se no edifício, danificando os 
equipamentos elétricos, podendo inclusive causar incêndios e danos pessoais.

Sobretensões conduzidas devido a descarga direta do raio:
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Descargas em linhas de fornecimento elétrico.
Descargas em linhas aéreas telefónicas.

Induções nas linhas de fornecimento de energia e telefone.
Induções nas linhas de alimentação e informáticas no interior 
dos edifícios.

Descargas diretas em elementos próximos a edifícios (árvores, 
candeeiros de iluminação pública...). 
Descargas diretas ao terreno. 
Descargas próximas a linhas subterrâneas de fornecimento e 
dados que comunicam equipamentos entre diferentes edifícios.

Sobretensões de comutação 

Manobras de fornecimento elétrico. 
Comutações em maquinaria de potência.

Sobretensões conduzidas devido a descarga indireta do raio Sobretensões devido a aumento de potencial nas redes de terra.

Sobretensões induzidas
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A proteção contra sobretensões tem por 
objetivo manter a continuidade do serviço e 
reduzir a um nível aceitável, para segurança 
das pessoas e dos bens, as probabilidades 
de incidentes devidos a sobretensões de tipo 
transitório. 
A principal característica dos protetores 
contra sobretensões é a sua rapidez de 
resposta.

As sobretensões transitórias chegam a vários 
kilovolts em poucos micro segundos. Neste 
tempo de subida, durante o tempo que não 
atue o protetor, esta tensão crescente chegará 
aos equipamentos ligados. Em geral, o tempo 
de resposta dos protetores varia entre 20 e 
100 nano segundos.

Os dispositivos de proteção contra 
sobretensões podem instalar-se em série 
ou em paralelo com a linha, mas em 
qualquer caso devem permanecer inativos 
enquanto o sinal for normal. Uma vez 
produzida a sobretensão, o protetor entra 
em funcionamento, conduzindo a corrente 
do raio à terra. Neste processo não devem 
produzir-se micro cortes, isto é, o utilizador 
final não deve aperceber-se da atuação do 
protetor. Além disso, não é admissível que se 
produzam cortes maiores: uma vez absorvida 
a sobretensão, o protetor deve voltar ao seu 
estado inativo, sem afetar o funcionamento 
do sinal.

No caso dos componentes de proteção  
que sofram uma sobretensão maior da que 

são capazes de suportar, o modo de falha 
deve ser em circuito aberto, para evitar 
curto-circuitar o sinal. Alguns protetores são 
munidos de avisador visual ou por controlo 
remoto, que se ativa quando o protetor fica 
fora de serviço e deve ser substituído.

Do ponto de vista do utilizador, o mais 
importante é que a tensão residual que deixa 
o protetor não prejudique o equipamento 
protegido. Alguns protetores são capazes 
de absorver uma grande quantidade de 
corrente, mas precisam de outros dispositivos 
posteriores porque deixam passar um 
nível de tensão que também danificaria o  
equipamento (ainda que, obviamente, não 
tanto como a sobretensão original).

A proteção contra sobretensões tem por 
objetivo manter a continuidade do serviço e 
reduzir a um nível aceitável, para segurança 
de pessoas e bens, as probabilidades de 
incidentes originados por sobretensões do 
tipo transitório. 

> GUIA COMPLETO DE DESENHO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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As normas da série 61643 do Comité Eletrotécnico Internacional 
(IEC) definem os requisitos dos protetores contra sobretensões e sua 
aplicação. As normas desta série foram já adotadas como normas 
europeias (EN) e traduzidas como normas espanholas (UNE). Existem 
outras normas aplicáveis, entre as quais as normas de proteção contra 
o raio. Os regulamentos de instalação em quadros elétricos devem 
cumprir-se sempre.

Os ensaios de fabrico dos protetores baseiam-se principalmente na 
norma UNE-EN 61643, ainda que os dispositivos de Aplicaciones 
Tecnológicas, S.A. também cumpram com os requisitos de UL 1449.

NORMA APLICÁVEL

ENSAIOS REALIZADOS. SERIE UNE-EN 61643

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO TESTES DE IMPULSO

TESTES DE CORRENTES IMPULSO STANDARD

Segundo esta norma, os dispositivos de proteção contra sobretensões 
podem classificar-se em 3 tipos dependendo da utilização que venham 
a ter, isto é, devem ser capazes de suportar os efeitos diretos do raio, 
seus efeitos secundários ou estes mas já muito atenuados. 

Segundo o tipo estabelecido, o fabricante proporciona um dado que 
caracteriza o dispositivo e que determina os ensaios a realizar. A norma 
não obriga a que um protetor suporte um valor pré-fixado, por exemplo, 
de corrente, mas o valor que se mostra na etiqueta e na ficha do 
produto e que deve ter sido demonstrado em laboratório com uma série 
de ensaios que se descrevem na norma.

Os ensaios de corrente que simulam os efeitos do raio podem ser de 
dois tipo:

a  Ensaio de descarga direta do raio, modelado com forma de onda 
10/350 µs para determinação de Iimp.

b  Ensaio dos efeitos secundários do raio e elementos de comutação, 
com onda 8/20 µs para determinação de Imax. Devido à diferente forma 
da onda ensaiada, os ensaios com Iimp têm uma energia muito maior 
que os ensaios de Imax e In.

Durante os ensaios submetem-se os protetores a repetidos impulsos 
de corrente e tensão, e mede-se a tensão residual, não se podendo 
superar em nenhum ensaio o nível de proteção (Up) estabelecido. A 

tensão residual nem sempre cresce com o valor da corrente: podem 
existir  determinados valores de corrente especialmente críticos. Por 
isto é importante aplicar impulsos de corrente de forma escalonada, 
superiores e a inferiores da corrente nominal, para saber com maior 
certeza que tensão pode chegar a deixar passar o protetor. Também 
se realizam ensaios mecânicos e térmicos.

A UL 1449 é uma norma de segurança, mas não de funcionamento. 
Portanto não ensaia os valores de corrente e tensão especificados ao 
protetor, apenas se comprova que o elemento é seguro. No entanto a 
série UNE-EN 61643 certifica tanto a segurança do protetor como seus 
parâmetros de funcionamento.

Dados a fornecer pelo fabricante para cada tipo de proteção

Iimp

(com onda 10/350 µs)
In
(com onda 8/20 µs)

Imax

(com onda 8/20 µs)
Tensão de iniciação 
com onda 1,2/50 µs

UOC Tensão de circuito aberto com onda combinada
1,2/50 µs;8/20 µs

Tipo 1 x x x

Tipo 2 x x x

Tipo 3 x

Aplicaciones Tecnológicas, S.A. ensaiou todos os seus 
dispositivos de proteção contra sobretensões em 
laboratórios oficiais e independentes, superando todas as 
provas com os valores indicados nas fichas técnicas e nas 
etiquetas dos equipamentos. 

Onda 8/20 µs
Onda 10/350 µs

Ondas impulsionais de corrente que se aplicam aos 
protetores contra sobretensões para a comprovação 
das suas características. A área de cada curva neste 
gráfico indica a energia específica aplicada.

> GUIA COMPLETO DE DESENHO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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Existem também outras normas a ter em conta no desenho e na 
instalação dos dispositivos de proteção contra sobretensões. Pois 
estes protetores formam parte da proteção interna descrita nas normas 
de proteção contra o raio:

> Norma NP 4426, que trata da proteção contra o raio de estruturas, 
construções e zonas abertas mediante para-raios com dispositivo de 
ionização não radioativo.

> Norma NA 33:2014, que trata da proteção externa e interna contra 
descargas atmosféricas, incluindo também a proteção preventiva.

> Normas UNE-EN 62305, que trata proteção contra o raio de 
estruturas mediante sistemas convencionais (malhas, pontas e gaiolas 
de Faraday).

> Código Técnico de la Edificación (CTE). U8 “Segurança frente ao 
risco causado pela ação do raio”. A secção B.2 Sistema interno: 
“Deverá unir-se à estrutura metálica do edifício, a instalação metálica, 
os elementos condutores externos, os circuitos elétricos e de 
telecomunicação do espaço a proteger e o sistema externo de proteção 
se existir, com condutores de equipontencionalidade ou limitadores de 
sobretensões à rede de terra”.

> Regulamento electrotécnico de Baixa Tensão (REBT). Os protetores 
contra sobretensões devem cumprir as normas específicas das linhas 
onde são instalados. No caso das linhas de alimentação elétrica, 
os protetores devem cumprir com o Regulamento eletrotécnico 
de Baixa Tensão: “Os sistemas de proteção para as instalações 
interiores ou receptoras para baixa tensão impedirão os efeitos das 
sobreintensidades e sobretensões que por distintas causas deve prever 
nas mesmas e que resguardarão os seus materiais e equipamentos das 
ações e efeitos dos agentes externos”. Este regulamento faz referência 
específica à proteção contra sobretensões transitórias na instrução 
ITC-BT-23, assim como no GUIA-BT-23. Nela se obriga à proteção 
contra sobretensões transitórias nas seguintes situações:

• Linha de alimentação de baixa tensão total ou parcialmente aérea ou 
quando a instalação inclui linhas aéreas.

• Risco de falha afetando a vida humana. Ex.: Serviços de segurança, 
centros de emergências, equipamento médico ou em hospitais.

• Risco de falha afetando a vida de animais. Ex.: As explorações 
agropecuárias, viveiros de peixe.

• Risco de falha afetando os serviços públicos. Ex.: Centros 
informáticos, sistemas de telecomunicação.

• Risco de falha afetando atividades agrícolas ou industriais 
ininterruptas. Ex.: Indústrias com fornos ou em geral processos 
industriais contínuos.

• Risco de falha afetando as instalações e equipamentos dos locais de 
afluência pública que tenham serviços de segurança ou sistemas de 
iluminação de emergência não autónomos.

• Instalações em edifícios com sistemas de proteção externa contra 
raios tais como: Para-raios, pontas Franklin, gaiolas de Faraday 
instalados no mesmo edifício ou num raio menor de 50 m.

OUTRAS NORMAS DE APLICAÇÃO

> Guia VADEMÉCUM para Instalações de Enlace em Baixa Tensão de 
ENDESA. No apartado de Centralização de Contadores indica que se 
deve instalar protetores contra sobretensões transitórias Tipo 1. 

• No quadro de comando e proteção deve-se instalar proteção contra 
sobretensões permanentes e transitórias.

> Manual Técnico de Distribuição MT 2.80.12 para Instalações de 
Enlace de IBERDROLA. No anexo de Centralização de Contadores 
indica-se que, se o especifica a ITC-B -23 e o GUÍA-BT-23 do REBT, 
deve-se instalar protetores contra sobretensões transitórias de Tipo 1. 

• O uso deste dispositivo de proteção será de caráter obrigatório no 
caso de instalação em edifícios com sistema de proteção externa 
contra descargas atmosféricas ou contra o raio tais como: para-raios, 
pontas Franklin, gaiolas de Faraday, instalados no mesmo edifício 
num raio menor que 50 m.

• No quadro de comando e proteção deve-se instalar proteção contra 
sobretensões transitórias segundo ITC-BT-23 e GUIA- 
BT-23 del REBT. Opcionalmente pode-se incluir proteção contra 
sobretensões temporais ou permanentes, sendo recomendável a sua 
reconexão automática.

> GUIA COMPLETO DE DESENHO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES



 

 

>

a

a

b

c

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIASat3w.com 181

     ZONA DE PROTEÇÃO ONDE SE SITUA

     TENSÃO RESIDUAL MÁXIMA A TOLERAR

     PARÂMETROS ADICIONAIS DA LINHA

     ZONAS DE PROTEÇÃO

Algumas normas de proteção contra o raio como a NP-EN 62305 define 
as Zonas de Proteção contra o Raio (ZPR) segundo as características 
eletromagnéticas de cada área em redor e no interior da estrutura a 
proteger. Para cada uma destas zonas, os danos que podem causar as 
sobretensões são distintos, e devem proteger-se de acordo com este 
risco. 

Os protetores contra sobretensões instalam-se nas transições de uma 
zona para a outra. É muito importante que estejam bem coordenados, 
de modo a que atuem escalonadamente e sejam capazes tanto de 
suportar as correntes associadas ao raio como de deixar uma tensão 
residual que não seja prejudicial para os equipamentos instalados.

SELEÇÃO DO PROTETOR ADEQUADO

ZONA CARACTERÍSTICAS PERTURBAÇÕES

ZPR 0A Zona externa e com perigo de impactos diretos do raio.
Pode receber toda corrente do raio e seu 
campo elétrico.

ZPR 0B

Zona externa mas dentro do raio de proteção do sistema de proteção contra o 
raio e, portanto, protegida contra um impacto direto. 

Pode receber parte da corrente do raio e 
todo seu campo elétrico.

ZPR 1
Zona interna, onde as ondas de sobretensões são limitadas pela repartição de 
corrente, por protetores na entrada e, por vezes, por blindagens.

Correntes baixas e campos atenuados.

ZPR 2…n
Zonas internas com sobretensões todavia mais limitadas pela repartição de 
corrente e por protetores contra sobretensões na entrada.

Correntes mínimas e campos muito 
atenuados.

> GUIA COMPLETO DE DESENHO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES

Para proteger corretamente qualquer equipamento é imprescindível conhecer com detalhe suas características.  

Os parâmetros mais importantes que é necessário conhecer em relação aos equipamentos a proteger são os seguintes:

Exemplo de divisão por zonas de um edifício de escritórios 
*Sistema Externo de Proteção Contra o Raio

PROTETOR TIPO 1 PROTETOR TIPO 2 PROTETOR TIPO 3

ZPR0 ZPR1 ZPR2

ZPR 0B
ZPR 1

ZPR 2ZPR 3

SEPCR*
ZPR 0A



 
1 kV

2 kV

3 kV

4 kV

5 kV

6 kV

b
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Uma tensão residual baixa é sempre uma característica positiva 
do protetor, já que preserva os equipamentos de condições limite 
que podem causar-lhes algum dano, ainda que sejam capazes de 
suportá-lo.

Em qualquer caso, existem equipamentos mais robustos ou com 
proteções internas para os quais não são necessárias tensões residuais 
especialmente baixas, ainda que outros equipamentos possam ser 
muito sensíveis e requeiram proteções com tensões residuais muito 
baixas e instaladas muito perto dos equipamentos. Deve-se ter em 
conta as características dos equipamentos ligados a cada linha para 
optimizar a seleção de protetores.

TENSÃO RESIDUAL TOLERÁVEL

Equipamentos de categoria IV 
segundo RBT 2002

Protetores
de Tipo 1

ex. ATSHOCK

Protetores
de Tipo 2

ex. ATSUB

Protetores
de Tipo 3

ex. ATPLUG

Equipamentos de categoria III 
segundo RBT 2002

Equipamentos de categoria II 
segundo RBT 2002

Equipamentos de categoria I 
segundo RBT 2002

Tensão residual que devem suportar os 
equipamentos

Tensão residual que os protetores 
deixam após a sobretensão

Exemplo de proteção contra sobretensões de 
linhas de alimentação elétrica tendo em conta o 
tipo de equipamentos ligados
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A norma contempla três tipos de protetores segundo a zona onde se 
localiza:

PROTETORES TIPO 1

Os protetores de Tipo 1 ensaiam-se com onda tipo raio de 10/350µs, 
simulando os efeitos da descarga direta do raio. 

Instalam-se em lugares onde as correntes e efeitos eletromagnéticos 
do raio não são atenuados.

PROTETORES TIPO 2

Os protetores de Tipo 2 ensaiam-se com onda tipo 8/20µs, simulando 
os efeitos secundários do raio.

Instalam-se naqueles lugares onde correntes e efeitos 
eletromagnéticos do raio já são atenuados.

PROTETORES TIPO 3

Os protetores de Tipo 3 ensaiam-se com onda combinada de 
impulsos de tensão e corrente, mas com valores baixos, simulando 
sobretensões já muito amortizadas. Normalmente instalam-se perto 
dos equipamentos e têm tensões residuais muito baixas.

Uma medida para reduzir os campos eletromagnéticos e os 
seus perigos associados é a blindagem dos recintos e dos 
equipamentos. No caso dos edifícios, a ligação equipotencial 
dos elementos metálicos consegue reduzir as perturbações e é 
altamente recomendável. Se esta interligação se realiza durante 
a construção do edifício esta resulta de forma mais económica 
e eficaz.

Em qualquer caso, para evitar as sobretensões em cada uma 
das zonas devem-se proteger com dispositivos adequados 
todas as linhas que entrem ou saiam desta zona.
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Para ultimar os detalhes da proteção, é conveniente e, em alguns 
casos imprescindível, conhecer as características da linha que se quer 
proteger, entre elas as seguintes:

> Tensão máxima de funcionamento, para evitar que o protetor que se 
instale entre em serviço a níveis de tensão que o utilizador considera 
aceitáveis.

> Tipo de tensão: alternada, contínua, impulsos, etc.

> Corrente de funcionamento da linha, imprescindível se se insere 
algum elemento ou em série.

> No caso das linhas de alimentação elétrica, o tipo de instalação 
(TN, TT, IT)  para proteger as linhas adequadas.

> Características das ligações.

PARÂMETROS ADICIONAIS DA LINHA

    Averiguar as características da linha para saber a 
tensão máxima de funcionamento em contínua e/ou em 
alterna entre cada um dos condutores. Selecionar os 
protetores tais que:

Uc > Tensão máxima de funcionamento da linha

    Selecionar o tipo de protetor e sua corrente máxima 
segundo os efeitos que deva suportar:

    Selecionar a tensão residual do protetor segundo os 
equipamentos a proteger. Por exemplo, para linhas de 
alimentação elétrica recomenda-se:

Intensidade que pode chegar ao protetor Tipo de protetor

Corrente direta do raio: Tipo 1

Efeitos secundários do raio: Tipo 2

Sobretensões já amortizadas: Tipo 3

Equipamentos a proteger  Tensão residual (1,2/50 µs)

Equipamentos muito robustos  

(grandes motores, ar condicionado etc.):
< 4 kV

Equipamentos pouco sensíveis ou 

que já cumpram as normas na 

fabricação e instalação:

< 1,5 kV

Equipamentos muito  

sensíveis e sem nenhuma 

proteção contra perturbações 

eletromagnéticas:

< 1 kV

Uma vez vistos os requisitos de proteção, 
provavelmente pode acontecer que a instalação 
de um único dispositivo comercial não 
reúna todas as características solicitadas de 
intensidade de descarga e de tensão residual. 
Por isso se requer a instalação e coordenação 
de diversos protetores.

Em geral, quanto maior for a capacidade de 
suportar corrente de um protetor, maior é 
também a sua tensão residual e portanto o seu 
nível de proteção:

Portanto, para numa correta proteção contra 
sobretensões necessita-se uma proteção 
escalonada e coordenada, com várias etapas 

Para que dois protetores estejam bem 
coordenados, o comprimento do cabo entre eles 
deve ser de ao menos 10 metros. Se isto não for 
possível (por exemplo, se ambos estiverem no 
mesmo quadro elétrico), deve instalar-se entre 
eles uma bobine de desacoplamento.

de proteção que atuem sequencialmente, 
de forma que sejam capazes, por um lado, 
suportar toda corrente do raio e, por outro, 
de deixar uma tensão residual não prejudicial 
para os equipamentos existentes quando se 
realiza o projeto ou que possam instalar-se 
posteriormente.

Se os protetores são unidos a mesma resistência 
elétrica, sem nenhuma impedância que os separe, 
o mais rápido suportará toda sobretensão, 
sem dar tempo de atuar ao mais robusto. Se a 
sobretensão fosse muito grande poderia destruir 
o protetor ou danificá-lo. Ainda que assim não 
fosse, não teria sentido instalar um protetor 
robusto, com grande capacidade de suportar a 
corrente, se não chega nunca a atuar.

Em qualquer caso, é imprescindível que o protetor não 
afete o funcionamento da linha e que não produza perdas 
significativas de sinal.

Aplicaciones Tecnológicas, S.A. dispõe de 
caixas completas de proteção mais robusta 
e de proteção fina fornecidas já instaladas, 
cableadas e coordenadas por uma 
bobine de desacoplamento, para aquelas 
instalações nas quais não seja possível a 
separação mediante cabo.

COORDENAÇÃO DE PROTETORES

Seleção de protetores

> GUIA COMPLETO DE DESENHO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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Habitualmente, a primeira proteção  
(proteção grossa) deve ser um  
disruptor.

Os disruptores caracterizam-se por 
permanecerem completamente abertos, sem 
nenhuma circulação de corrente, Quando o 
sinal é normal. Cada um tem uma tensão de 
ruptura característica (ainda que varie segundo 
a forma de onda), de maneira que uma vez que 
se ultrapasse essa tensão este elemento entre 
em curto-circuito, levando toda a corrente  à 

ETAPAS DE PROTEÇÃO

terra. Quando desaparece o nível alto de tensão, 
estes componentes voltam ao seu estado de 
repouso, isto é, a ser um circuito aberto.

O elemento que forma a segunda proteção, 
mais fina que a anterior, deve ser um varistor. 
Os varistores são resistências variáveis, de 
forma que a sua impedância é muito alta 
quando a tensão é normal e começa a diminuir 
de forma não linear ao aumentar a tensão. 
São elementos em geral mais rápidos que os 
disruptores, mas com o inconveniente de que 

ainda que a tensão seja normal, apresentam 
uma certa impedância que, apesar de ser muito 
alta, não impede que existam pequenas fugas 
de corrente. 

A terceira barreira de proteção formam-
na normalmente os diodos supressores 
transitórios, elementos muito rápidos e 
capazes de deixar tensões residuais muito 
baixas mas incapazes de suportar correntes 
maiores que alguns amperes.

Muitos protetores são formados por 
combinações destes elementos, ou por vários 
deles coordenados num só dispositivo. Como 
elementos de desacoplamento utilizam-se 
normalmente resistências ou bobines de muito 
baixa impedância já que, ao serem elementos 
de série com a linha, são atravessadas 
continuamente pela corrente da linha, e, se 
a sua impedância fosse grande, causariam 
perdas e consumos desnecessários.

Normalmente o problema dos consumos é 
pior nas linhas de alimentação elétrica, onde a 
corrente que circula é da ordem de amperes. 
No caso das linhas de dados a intensidade 
que circula deve ser de miliamperes, pelo que 
o consumo não é preocupante. No entanto, as 
tensões com que funcionam os componentes 
eletrónicos também são habitualmente 
pequenas, e deve evitar-se que a queda da 

tensão na impedância de desacoplamento 
possa causar problemas na transmissão de 
dados.

No caso das linhas de alimentação elétrica 
foram provadas as diferentes combinações 
de ATSHOCK, ATSHIELD, ATSUB e ATCOVER 
utilizando os protetores ATLINK como bobines 
de desacoplamento, comprovando a sua 
coordenação e correto funcionamento inclusive 
com ondas tipo raio (100 kA, 10/350 µs).

No caso dos protetores para linhas de telefone, 
dados, etc.,os  nossos dispositivos de proteção 
contra sobretensões coordenam no interior 
várias etapas de proteção.ATBARRIER protetores combinados
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Os protetores contra sobretensões  de 
Aplicaciones Tecnológicas, S.A. foram 
testados não só individualmente como 
também em coordenação com outros 
protetores de diferentes níveis.

Redução das sobretensões transitórias mediante uma proteção escalonada.

IMPEDÂNCIA DE COORDENAÇÃO BOBINA DE 
DESACOPOLAMENTO OU MAIS DE 10 METROS 

DE CABO

EQUIPAMENTO PROTEGIDO

PROTETORES
TIPO 1

PROTETORES
TIPO 2

PROTETORES
TIPO 3



(4)

L1

L2

L3

4xATLINK (3)

3xATSHOCK L 3xATSUB

ATSHOCK N 1xATSUB N

N

L1

L2

L3

3xATLINK (3)

ATSHOCK L

ATSHOCK N ATSUB N

3xATSUB

3xATSHOCK L 3xATSUB

L1

L2

L3

3xATLINK (3)

L1

L2

L3

4xATLINK (3)

3xATSHOCK L

ATSHOCK 
N

1xATSUB N
3xATSUB (1)

3xATSUB

(4)

N

>

> >

>

>

>
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SELEÇÃO DE PROTEÇÕES SEGUNDO ESQUEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

Os esquemas de distribuição estabelecem-
se em função das ligações à terra da rede 
de distribuição e de alimentação, por um 
lado, e das terras da instalação receptora 
por outro.

Proteção 
da linha

Fusiveis (2)

SISTEMA TT

Fusiveis (2)

Proteção 
da linha

SISTEMA IT

(1) Os três ATSUB instalados entre fases e neutro, 
sistemas TN-S, no entanto entre estes e as linhas 
também existe proteção.

(2) Devem ser utilizados os fusiveis indicados segundo 
as características de cada protetor, sempre que não 
existam protetores iguais a juzante.

(3) Os ATLINK não são necessários se existir pelo 
menos 10 metros de cabo entre os protetores.

(4) Para que a proteção seja eficaz, é conveniente que 
todas as ligações de terra do edifício estejam unidas.

> Todos os ATSUB, incluem o ATSUB N, e podem substituir-se por um único ATCOVER400T.

> Os ATSHOCK podem ser substituídos por ATSHIELD ou ATSUB60, tendo em conta 
que a corrente suportada é inferior.

> Instala-se unicamente a primeira proteção, a tensão residual é excessivamente alta, 
pelo que pode danificar os equipamentos.

> Pode instalar-se únicamente uma proteção fina (ATSUB ou ATCOVER) à entrada da linha, 
se não forem previstas correntes de raio maiores que aquelas que podem ser 
suportadas para o protetor no interior do edifício.

> Podem instalar-se mais etapas de proteção que aquelas que se preve, assim chegar-se-à 
a amortizações capazes de reduzir as sobretensões a níveis muito baixos (por exemplo, 
usando os protetores da série ATCOVER).

As redes de distribuição elétrica obedecem 
a diferentes esquemas de distribuição que 
são definidos nos regulamentos de baixa 
tensão. Para determinar as características 
das medidas de proteção contra choques 
elétricos e sobretensões é preciso ter em  

conta o esquema de distribuição aplicado. As 
denominações utilizadas realisam-se por meio 
de um código (Alfa) que indica a situação da 
alimentação no que respeita às terras, (T indica 
ligação directa, I isolamento, N neutro). Os 
esquemas de distribuição são os seguintes:
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Proteção
da linha

SISTEMA TN-C

Proteção 
da linha

Fusiveis (2)

SISTEMA TN-S

OUTRAS COMBINAÇÕES

O esquema com denominação TN têm um ponto de alimentação, geralmente a linha de 
neutro, conectado diretamente às terras e estruturas metalicas da instalação receptora, assim 
conectadas deste ponto mediante condutores de proteção. Distinguem-se vários esquemas 
TN segundo a disposição relativa do condutor de neutro e condutor de proteção (CP).

Quando a proteção (CP) e o neutro estão combinados num só condutor em todo o  
esquema (Sistemas TN-C), para a proteção contra sobretensões da linha, basta proteger cada 
uma das fases a este condutor. Todavia se o condutor de neutro e de proteção são distintos 
(esquemas TN-S), deverá instalar-se mais protetores de neutro, ente linha de neutro e terra de 
proteção.

ESQUEMA TN

O esquema TT tem um ponto de alimentação, geralmente a linha de neutro, conectada 
diretamente à terra. As massas metálicas da instalação estão ligadas a uma terra separada das 
terras de alimentação. Este é o esquema mais comum em PORTUGAL.

Para proteger este sistema contra Sobretensões, é necessário a adoção de  protetores distintos em 
cada uma das fases à terra bem como da linha de neutro à terra, é também recomendado proteger 
cada uma das fases à linha de neutro, mas não se deve deixar esta única proteção, uma vez que 
uma sobretensão produzida  numa das fases se iria estender a toda a rede através da linha de neutro.

ESQUEMA TT

O esquema IT não tem nenhum ponto da alimentação ligado diretamente à terra, mas as 
massas da instalação receptora estão ligadas.

Neste tipo de instalação recomenda-se a não distribuição ao neutro, sem prejuízo para a 
proteção de sobretensões, a ligação entre a terra e os protetores deve realizar-se por um 
ponto comum, e deste à terra através de um protetor de neutro (ATSHOCK N, ATSUB N).

ESQUEMA IT

NOTAS

Fusiveis (2)

CP

CP

CP

CPN
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Para poder desenhar de uma forma adequada um sistema de 
proteção contra sobretensões, é necessário primeiro saber o risco de 
que existam sobretensões no local a proteger (L) e, posteriormente, o 
risco de que os equipamentos conectados sejam afetados  por estas 
sobretensões (E).

Os cálculo destes índices de risco (L e E) estão baseados nas 
indicações da ITC-BT-23 del REBT e na norma UNE 21186.

Mapa isoceráunico do mundo (Ng)Ng: densidade de impactos de raio sobre o terreno, expressado em número de raios por km2.
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Risco do lugar a proteger (L):

L = NG+BT+MT+U

Sensibilidade dos equipamentos segundo a ITC-BT-23 do REBT

Valor económico de los equipos Continuidade de serviço

S = 1 S = 2 S = 3 S = 4

Categoria IV. 

Equipamentos que se 

conectam na origem 

da instalação

Categoria III. 

Equipamentos 

indústriais robustos. 

Ex: Motores, Bombas...

Categoria II. Equipamentos 

industriais menos robustos. Ex: 

Eletrodomésticos, Iluminação, 

Máquinas Control Numérico

Categoria I. Equipamentos 

sensíveis com eletrónica: 

computadores, autómatos, 

variadores de frequência

V = 1 V = 2 V = 3

Valor baixo 

(<1.500 € )

Valor medio 

(1.500 a 15.000 €)

Valor elevado 

(>15.000 €)

C = 1 C = 2 C = 3

Sem necessidade de 

continuidade do serviço

Necessidade de 

continuidade do serviço

Consequências económicas 

inaceitáveis por paragem do serviço

L = 1 ou 2 L = 3 L = 4 L = 5 ou 6

E = 8, 9 ou 

10

ATCOVER 
(pág. 285)

ATSUB65 + ATCOVER* 
(pág. 224)   (pág. 285)

ATSHIELD + ATCOVER*  
(pág. 216)   (pág. 285)

ATSHOCK + ATCOVER*
(pág. 208)   (pág. 285)

E = 6 ou 7 ATCOVER 
(pág. 285)

ATSUB65 
(pág. 224)

ATSHIELD + ATSUB40*
(pág. 216)   (pág. 224)

ATSHOCK +ATSUB40*
(pág. 208)  (pág. 224)

E < 5 ATCOVER 
(pág. 285)

ATSUB65 
(pág. 224)

ATSHIELD 
(pág. 216)

ATSHOCK 
(pág. 208)

*Protetor para quadros secundários

Parâmetro relacionado com Ng (valor anual medio do 
número de impactos de raio por km2)

Parâmetro que indica a localização da linha de media tensão

MT = 0 MT = 1

Alimentação de media 

tensão subterrânea

Alimentação de media tensão 

aérea ou maioritariamente aérea

Índice proporcional do comprimento em m da linha de baixa tensão aérea que alimenta a instalação

BT = 0 BT = 0,25 BT = 0,5 BT = 0,75 BT = 1

Subterrânea 1 a 150 m 150 a 300 m 300 a 500 m > 500 m

Parâmetro que indica a localização da linha de media tensão

U = 0 U = 0,5 U = 0,75 U = 1

Linha situada onde existem árvores 

ou estruturas de igual ou maior altura

Linha rodeada de 

estruturas mais baixas

Linha 

isolada

Linha isolada sobre 

colina ou promontório

Com estes dois índices pode-se realizar, de maneira rápida, a proteção contra sobretensões da alimentação dos equipamentos a proteger, utilizando esta tabela (para uma 
proteção completa deveria proteger-se também as linhas telefónicas e de dados)

NG = 1 NG = 2 NG = 3

Ng<1 1<Ng<4 Ng>4

CÁLCULO DE RISCO DO LUGAR A PROTEGER (L)

CÁLCULO DE RISCO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS (E)

SELEÇÃO PROPOSTA

Risco dos equipamentos conectados:

E = S + V + C

> GUIA SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PROTETORES MEDIANTE CÁLCULO DE RISCO



ATSUB-2P 40

ATSUB-2P 65

ATSHOCK

ATSUB 140

ATSUB-4P 40

ATSUB-4P 65

ATSHOCK

ATSUB 140

ATSUB-2P 15

ATSUB-D M 1DINATSUB-D 3/4

ATCOVER

ATCOVER

ATSUB-2P 40

ATSUB-2P 40

ATSUB-4P 15

ATSUB-D

ATCOVER

ATCOVER

ATSUB 40-D

ATSUB 40-D

AT-8235

AT-8238

AT-8350/AT-8399

AT-8214/AT-8218

AT-8285

AT-8287

3xAT-8350/AT-8399

3xAT-8214/AT-8218

AT-8232

AT-8200AT-8219

AT-8112

AT-8112

AT-8235

AT-8235

AT-8282

ATSHOCK 30 ATSHOCK 30 ATSUB-2P 15 ATSUB-4P 15
AT-8310/AT-8398 3xAT-8310/AT-8398 AT-8232 AT-8282

AT-8217

ATSUB 100 ATSUB 100 ATSUB D ATSUB D
AT-8256/AT-8259 3xAT-8256/AT-8399 AT-8216 AT-8217

AT-8133

AT-8133

AT-8017

AT-8017
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Existe 
proteção  
externa 
contra o 

raio?

Linha 
elétrica 
aérea?

Linha 
elétrica 
aérea?

Monofásico MonofásicoTrifásico Trifásico

Quadro centralização de contadores

Doméstico

Doméstico

Doméstico

Doméstico

Industrial

Industrial

Industrial

Industrial

Quadro habitação

Quadro principal Quadro secundário

Sim
Não

Não

Não

Sim

Sim

> GUIA RÁPIDO DE SELEÇÃO DE PROTETORES POR REFERÊNCIA (LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO)



ATLINE

ATFONO

ATLAN

ATLAN POE

ATLAN 24/16/8

ATLAN 24/16/8 POE

ATLAN-C 8

ATFONO RJ11 ATFONO RJ45 ATFONO KRONE

RJ45

DB9

RJ11 KRONE

AT-9205 - AT-9280

ATFREQ
AT-2102 - AT-2126

AT-9101 AT-9104

AT-2107 
AT-2207

AT-2204

AT-2206 
AT-2209 
AT-2208

AT-2223 
AT-2224 
AT-2225

AT-2221

AT-9108 AT-9109

ATDB9
AT-2300

ATLAN 12/8/4 CAT6 

ATLAN 12/8/4 CAT6 POE 

ATLAN CAT6 

ATLAN CAT6 POE 

CAT 6

CAT 6 POE

AT-2213

AT-2210

AT-2211 
AT-2212 
AT-2217

AT-2226 
AT-2227 
AT-2228

CAT 5E

CAT 5E POE
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Parafuso

Parafuso

Coaxial

Linhas Telefónicas

Linhas informáticas

Linhas de dados

Linhas coaxiais

> GUIA RÁPIDO DE SELEÇÃO DE PROTETORES POR REFERÊNCIA (LINHAS TELEFÓNICAS E DE DADOS)
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linha de fornecimento elétrico 
linha telefónica 
linha de dados 
linha informática 
linha coaxial

Fornecimento elétrico

TIPO 1
(efeitos diretos do raio)

ATSHOCK (pág. 208 - 215)

Há mais de 10 m de cabo de separação?

SIM NÃO

Bobine de coordenação

ATLINK (pág. 291 - 292)

TIPO 2 (efeitos atenuados do raio)
ATSHIELD (pág. 216 - 223) | ATSUB (pág. 224 - 284) | ATCOVER (pág. 285 - 290)

TIPO 3 (efeitos eletromagnéticos atenuados)
ATSOCKET (pág. 331 - 332) | ATPLUG (pág. 333 - 336)

Telecomunicações e dados

TIPO 2 e 3
(coordenada) 

ATFONO (pág. 340 - 347)

ATLINE (pág. 348 - 350)

ATFREQ (pág. 364 - 367)

ATLAN (pág. 352 - 361)

> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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linha de fornecimento elétrico 
linha telefónica 
linha coaxial

Fornecimento elétrico

TIPO 1 e 2 
(efeitos diretos ou atenuados do raio)

ATSHIELD (pág. 216 - 223)
ATSUB (pág. 224 - 284)
ATCOVER (pág. 285 - 290)

TIPO 3 
(efeitos eletromagnéticos atenuados)

ATSOCKET (pág. 331 - 332)
ATPLUG (pág. 333 - 336)

Telecomunicações e dados

TIPO 2 e 3
(coordenada)

ATFONO (pág. 340 - 347)

ATFREQ (pág. 364 - 367)

> INSTALAÇÕES DOMÉSTICAS

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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linha de fornecimento elétrico 
linha telefónica 
linha coaxial

Telecomunicações e dados

TIPO 2 e 3
(coordenada)

ATFONO KRONE (pág. 346 - 347)

ATFONO RJ11 (pág. 342 - 343)

ATFREQ F (pág. 364 - 365)

ATFREQ TV (pág. 364 - 365)

Fornecimento eléctrico

Quarto de contadores 
TIPO 1 (efeitos diretos do raio) ATCOMPACT CDA (pág. 293 - 296)

Zonas comuns (elevador) + Residência

TIPO 2 (efeitos atenuados do raio)
ATCONTROL /R T
ATCONTROL /R M

(pág. 382 - 387)

Residência

TIPO 3 (efeitos eletromagnéticos atenuados)
ATSOCKET
ATPLUG

(pág. 331 - 332)
(pág. 333 - 336)

> CONDOMÍNIOS

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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linha de fornecimento elétrico 
linha telefónica 
linha informática 
linha coaxial

Fornecimento elétrico

TIPO 1 
(efeitos diretos do raio)

ATSHIELD (pág. 216 -223)

Há mais de 10 m de cabo de separação?

SIM NÃO

Bobine de coordenação

ATLINK (pág. 291 -292)

TIPO 2 (efeitos atenuados do raio)
ATSUB (pág. 224 - 284) | ATCOVER (pág. 285 - 290)

TIPO 3 (efeitos eletromagnéticos atenuados)
ATSOCKET (pág. 331 - 332) | ATPLUG (pág. 333 - 336)

Telecomunicação e dados

TIPO 2 e 3
(coordenada)

ATFONO (pág. 340 - 347)

ATLAN (pág. 352 - 361)

ATFREQ (pág. 364 - 367)

> ESCRITÓRIOS

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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Fornecimento elétrico

TIPO 1+2 
(efeitos diretos ou atenuados do raio)

ATSHIELD (pág. 216 - 223)
ATSUB (pág. 224 - 284)

linha de fornecimento elétrico
linha de alimentação continua

Alimentação continua

TIPO 2
(Efeitos atenuados do raio)

ATPV (pág. 319 - 322)

> INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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linha de fornecimento elétrico 
linha de dados 
linha informática

Fornecimento elétrico

TIPO 1 
(efeitos diretos do raio)

ATSHOCK (pág. 208 - 215)

Há mais de 10 m de cabo de separação?

SIM NÃO

Bobine de coordenação

ATLINK (pág. 291 - 292)

TIPO 2 (efeitos atenuados do raio)
ATSUB-400 (pág. 224 - 284)

Telecomunicações e dados

TIPO 2 e 3
(coordenada) 

ATLINE (pág. 348 - 350)

ATLAN (pág. 352 - 361)
ATFREQ (pág. 364 - 367)

> AEROGERADORES

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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Fornecimento elétrico

TIPO 1+2 
(efeitos diretos ou atenuados do raio)

ATSHIELD (pág. 216 - 223)

Alimentação continua

TIPO 2+3
(coordenada)

ATVOLT (pág. 323 - 327)

Coaxial

TIPO 2 e 3
(coordenada)

ATFREQ (pág. 364 - 367)

linha de fornecimento elétrico
linha de alimentação continua
linha  coaxial

> ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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linha de fornecimento elétrico 

Fornecimento elétrico

Proteção contra sobretensões 
transitórias TIPO 2 e 
permanentes rearmáveis

Semáforos
KIT ATCONTROL/R M (pág. 385 - 386)

Quadro iluminação exterior
KIT ATCONTROL/R T (pág. 387)

Proteção contra sobretensões 
transitórias TIPO 3

Iluminação
ATSOCKET (pág. 331 - 332)

> SEMÁFOROS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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Telefónica e dados

TIPO 2 e 3
(coordenada)

Sensores (pH, caudalímetros,  
oxigénio, entre outros)
ATLINE (pág. 348 - 350)

Antenas de transmissão ou de telemetría
ATFREQ (pág. 364 - 367)

Linha telefónica 
ATFONO (pág. 340 - 347)

llinha de fornecimento elétrico 
linha telefónica 
linha de dados 
linha coaxial

Fornecimento elétrico

Centro de transformação
TIPO 1
(efeitos diretos do raio)

ATSHOCK (pág. 208 - 215)

Há mais de 10 m de cabo de separação?

SIM NÃO

Bobine de coordenação
ATLINK (pág. 291 - 292)

Edifício central
TIPO 2 (efeitos atenuados do raio)
ATSUB65 (pág. 228 - 276)

Centro de control de motores (CCM) 
TIPO 2 E PERMANENTES (efeitos atenuados do raio)
ATCONTROL /R (pág.382 - 387)

Quadro de comandos
TIPO 3 (efeitos eletromagnéticos atenuados)
ATCOVER (pág. 285 - 290)

> DEPURADORAS E TRATAMENTO DE ÁGUAS

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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Telecomunicações e dados

TIPO 2 e 3
(coordenada)

ATFONO (pág. 340 - 347)

ATLAN (POE) (pág. 352 - 361)
ATLINE (pág. 348 - 350)

ATLAN (pág. 352 - 361)

ATFREQ (pág. 364 - 367)

Fornecimento elétrico

TIPO 1 + 2 
(efeitos diretos ou atenuados do raio)

ATSHIELD (pág. 216 - 223)
ATSUB (pág. 224 - 284)
ATCOVER (pág. 285 - 290)

TIPO 3 
(efeitos eletromagnéticos atenuados)

ATSOCKET (pág. 331 - 332)
ATPLUG (pág. 333 - 336)

linha de fornecimento elétrico
linha telefónica 
linha de dados 
linha informática  
linha coaxial

> BANCOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
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> AEROPORTOS

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES

linha de fornecimento elétrico
linha de alimentação continua
linha informática 
linha coaxial

Fornecimento elétrico

Proteção no quadro principal ATSHIELD (pág. 216 - 223)

Quadros secundários que ligam 
com elementos ao exterior ATSUB65 (pág. 228 - 276)

Quadros secundários a 
equipamentos eletrónicos ATCOVER (pág. 285 - 290)

Linhas de dados ou informáticas

Equipamentos informáticos ATLAN (pág. 352 - 361)

Linha coaxial

Antenas ATFREQ (pág. 364 - 367)

Alimentação contínua

Balizagem ATVOLT (pág. 323 - 327)
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> SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

> EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES

linha de fornecimento elétrico 
linha de alimentação continua 
linha de dados 
linha coaxial

Fornecimento elétrico

Proteção no quadro principal ATSHOCK (pág. 208 - 215)

Quadros secundários para 
alimentação de bombas no exterior 3 x ATSUB65 (pág. 257 - 276)

Quadros secundários para 
bombas em poços ATCONTROL/R (pág. 382 - 387)

Linhas de dados ou informáticas

Comunicações e 
sensores ao exterior ATLINE (pág. 348 - 350)

Dados contador 
telemedida ATLINE (pág. 348 - 350)

Linha coaxial

Antena RF ATFREQ (pág. 364 - 367)

Alimentação continua

Alimentação autómatos e 
programadores de irrigação ATVOLT (pág. 323 - 327)
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> Avisador do protetor contra 
sobretensões

Dispositivo que desligará o 
protetor do sistema em caso de 
falha. Utiliza-se para prevenir uma 
falta contínua no sistema e dar 
uma indicação visual da falha do 
protetor. Alguns dispositivos de 
proteção contra sobretensões 
têm contactos preparados para 
comunicação remota em caso de 
falha. 

> Capacidade de supressão da 
corrente subsequente

Quando se ativa um disruptor ou 
um descarregador de gás, produz-
se uma ruptura do dielétrico, uma 
iniciação do arco e consequente 
curto-circuito entre os dois 
condutores que protege. Quando 
se volta às condições normais 
de tensão de funcionamento, 
este curto-circuito entre os dois 
condutores deve desaparecer bem 
como o arco. A capacidade de 
supressão refere-se à intensidade 
que é capaz de extinguir o 
dispositivo para voltar às 
condições normais de isolamento.

> Corrente impulsional (Iimp) para 
Tipo 1

Máxima corrente de pico, com 
onda 10/350 µs, que foi aplicado 
ao protetor, derivando à terra de 
forma segura.

> Corrente máxima de descarga 
(Imax) para Tipo 2

Máxima corrente de pico, com 
onda 8/20 µs, que foi aplicado ao 
protetor, derivando à terra de forma 
segura.

> Impulso 1,2/50 de tensão

Tensão impulsional que apresenta 
uma forma de onda com frente de 
subida (de 10% a 90% do valor 
de pico) de 1,2 µs e um tempo de 
diminuição até metade de 50 µs.

> Modos de proteção

Um protetor contra sobretensões 
pode estar ligado Fase-Terra  
(comum), Fase-Neutro (diferencial) 
ou uma combinação de ambas. 
Estes tipos de ligação  denominam-
se de modos de proteção.

> Nível de proteção (Up)

Parâmetro que caracteríza a 
capacidade do protetor de limitar 
a tensão entre os seus terminais e, 
que se seleciona de entre uma série 
de valores tabelados. Este valor, 
em volts, será maior que qualquer 
valor de tensão residual medido 
durante o processo de ensaios, que 
inclui tanto os impulsos de corrente 
como a resposta à onda de tensão 
de 1,2/50 µs.

> Onda de corrente 10/350 µs

Impulso de corrente de 10 µs 
de tempo de subida e 350 µs de 
tempo de cauda com o qual se 
simulam os efeitos diretos do raio.

> Onda de corrente 8/20 µs

Impulso de corrente de 8 µs de 
tempo de subida e 20 µs de tempo 
de cauda com o qual se simulam 
os efeitos secundários do raio.

> Corrente máxima de 
funcionamento (IL) 

Máximo valor eficaz de corrente 
alterna ou valor da corrente 
contínua da linha em condições 
normais para que o protetor 
funcione corretamente.

> Corrente nominal de descarga 
In (8/20)

Corrente de pico com onda 8/20 
µs que suporta o protetor repetidas 
vezes.

> Corrente subsequente  (If)

Corrente fornecida pelo sistema 
elétrico de potência e que flui pelo 
protetor depois de uma descarga 
impulsional de corrente. Expressa-se 
em kAeff.

> Energia específica W/R para teste 
de Tipo I

Energia dissipada pela corrente 
impulsional Iimp or unidade de 
resistência. Isto equivale ao integral 
da potência durante a descarga 
entre a resistência equivalente. 
Expressa-se em kJ/Ω o em kA2·s.

> Estabilidade Térmica

Um protetor contra sobretensões 
diz-se térmicamente estável se 
depois da subida de temperatura 
ocasionada pelo ensaio de 
funcionamento, quando se liga a 
máxima tensão de funcionamento 
e nas condições ambientais 
especificadas, a temperatura 
começa a diminuir com o tempo 
(monitoriza-se durante 30 minutos 
e a dissipação de potência ativa 
deve mostrar uma descida nos 
últimos 15 minutos).

> GLOSSÁRIO TÉCNICO
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> Perdas de inserção

Para uma frequência determinada, 
as perdas de inserção de um 
protetor  ligado definem-se como a 
relação das tensões que aparecem  
na linha principal por trás do ponto 
de inserção antes e depois da 
inserção do protetor. Este valor 
expressa-se em decibéis (dB).

> Protetor auxiliar de 
sobreintensidade

Dispositivo de sobreintensidade  
(fusível ou interruptor) que pertence 
à instalação elétrica, localizado 
a jusante do protetor e instalado 
para evitar o sobreaquecimento 
e destruição no caso de que 
o protetor seja incapaz de 
interromper a corrente de curto-
circuito sustentada.

> Protetor contra sobretensões 
(SPD)

Elemento desenhado para limitar as 
sobretensões transitórias e derivar 
as correntes perigosas. Contêm 
pelo menos um componente não 
linear. 

Existem protetores de uma porta, 
que se instalam em paralelo ou de 
duas portas, que se instalam em 
série.

> Protetor contra sobretensões 
combinado

Aquele que incorpora elementos 
limitadores de tensão e elementos 
comutadores de tensão. Pode 
apresentar um comportamento 
combinado dos anteriores 
elementos dependendo das 
características da tensão a que se 
o submeta.

> Protetor contra sobretensões 
tipo comutador de tensão 

Elemento que apresenta uma 
grande impedância quando 
não há sobretensão mas que 
experiência uma queda brusca 
da sua impedância até valores 
baixos quando aparece uma 
sobretensão na linha que protege. 
Exemplos típicos deste tipo são os 
disruptores, descarregadores de 
gás, tiristores e triacs.

> Protetor contra sobretensões 
tipo limitador de tensão

Elemento que possui uma 
grande impedância quando não 
há sobretensão mas que se vê 
reduzida de forma contínua quanto 
maiores sejam as sobrecargas e 
sobretensões. Exemplos típicos 
de componentes usados como 
dispositivos não lineares são os 
varistores e os diodos supressores.

> Temperatura de trabalho ( )

Intervalo de temperaturas em que 
pode utilizar-se o protetor contra 
sobretensões.

> Tensão de iniciação dum protetor 
ou comutador de tensão

A máxima tensão antes que 
apareça a descarga entre os 
elétrodos do gap (espaço vazio 
entre terminais) de um protetor.

> Tensão de onda combinada (Uo.c.) 
para Tipo 3

A onda combinada produz-se num 
gerador que aplica um impulso de 
tensão de 1,2/50 µs num circuito 
aberto e um impulso de corrente 
8/20 µs em curto-circuito. Os 
parâmetros de tensão, corrente 
e formas de onda produzida são 
determinados pelo gerador e a 
impedância do protetor. 

 

> Tensão máxima de 
funcionamento (Uc)

A tensão máxima que pode 
aplicar-se de forma contínua ao 
protetor.

> Tensão nominal (Un)

O valor eficaz da tensão alterna 
ou a tensão contínua da linha em 
condições normais para que o 
protetor funcione corretamente.

> Tempo de resposta (tr):

Parâmetro que caracteriza a 
rapidez de ativação dos protetores, 
ainda que pode variar segundo a 
pendente da onda aplicada. Em 
geral considera-se que o tempo de 
resposta dos varistores é de 25ns e 
o dos disruptores de 100ns.

> GLOSSÁRIO TÉCNICO
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> PROTEÇÃO DE LINHAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Em geral, instalam-se em paralelo com a linha para evitar perdas e 
consumos desnecessários, ainda que alguns elementos, como as 
bobines de desacoplamento, devam instalar-se em série. Quando um 
protetor tem algum elemento em série com a linha deve especificar 
as características, indicando a corrente máxima que pode circular em 
modo contínuo.

Dentro da área de proteção de alimentação elétrica, Aplicaciones 
Tecnológicas, S.A. dispõe de diversas gamas de protetores, segundo 
a intensidade das descargas esperadas na zona a proteger e a 
sensibilidade dos equipamentos protegidos. 

As linhas de alimentação elétrica introduzem-se nos recintos desde o 
exterior e alimentam todos os equipamentos elétricos, desde motores 
mais robustos a autómatos mais sensíveis. Apresentam pequenas 
oscilações, harmónicas ou aumentos ocasionais, inclusive danos 
maiores como curto-circuitos ou derivações à terra. Existem no 
mercado dispositivos desenhados para evitar estes problemas e suas 
consequências sobre equipamentos (magneto térmicos, diferenciais, 
filtros, etc.), mas o tempo de resposta destes dispositivos é 
demasiado largo, e não chegam a reagir às sobretensões transitórias.

Os dispositivos de proteção contra sobretensões para linhas de 
alimentação elétrica complementam os anteriores, já que protegem 
unicamente contra sobretensões transitórias causadas pelas 
descargas atmosféricas e as comutações de  potência.

Protetores tipo 1. Suporta correntes diretas de raio 
até 50 kA de onda 10/350 µs, deixando uma tensão 
residual de poucos kilovolts.

Consistem em disruptores encapsulados, que não 
apresentam riscos de combustão. Instalam-se em 
pontos onde podem entrar diretamente descargas de 
raios de grande magnitude.

Devem ser utilizados sempre em combinação com 
protetores das série ATSUB e/ou ATCOVER, já que 
na maioria dos casos, a sua tensão residual pode ser 
prejudicial para os equipamentos conectados. São 
protetores unipolares (protegem uma única fase ou o 
neutro da terra) e podem ser instalados em todo o tipo 
de esquemas de distribuição. Existem versões para 
diferentes tensões de fornecimento elétrico. 

Série ATSHOCK
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> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Combina elementos muito robustos com componentes 
limitadores para conseguir uma grande capacidade de absorver 
a corrente direta do raio em conjunto com uma baixa tensão 
residual. Protetor tipo 1 + 2

Reúnem a rapidez de resposta dos varistores de óxido de zinco 
em conjunto com a capacidade de derivação de corrente dos 
disruptores. São desenhados e ensaiados como protetor de tipo 1, 

pelo que podem suportar intensidades de impacto direto de descarga 
atmosférica (onda 10/350 µs) de dezenas de kiloampéres, deixando 
uma tensão residual não prejudicial para os equipamentos ligados, 
equivalente a protetores de tipo 2. Possuem indicador luminoso para 
detetar possíveis sobrecargas.

Podem instalar-se em linhas com ou sem neutro, e estão disponíveis 
em versão trifásica e monofásica, para distintas tensões de rede.

Suporta correntes de dezenas de kiloampéres e reduz a 
sobretensão a níveis não prejudiciais para os equipamentos. 
Protetor tipo 1 e 2. São constituídos por varistores de óxido de zinco 
e dispõem de indicador mecânico para alertar quando o protetor 
está fora de serviço. Disponíveis em qualquer configuração de pólos 
para poder instalar-se em todo o tipo de esquemas de distribuição. 
Suportam correntes de dezenas de kiloampéres para uma onda 8/20µs 
(onda que simula os efeitos secundários do raio) e reduz a sobretensão 
a níveis não prejudiciais para os equipamentos ligados.

São os protetores mais adequados para a instalação em quadros 
secundários e perto dos equipamentos devido a estas características 
e sobretudo às suas reduzidas dimensões. Podem combinar-se com 
outros protetores ATSUB, com protetores ATSHOCK (que receberiam 
a descarga principal do raio) e com protetores ATCOVER, que deixam 
uma tensão residual menor. Em qualquer caso, deve assegurar-se a 
coordenação entre etapas com pelo menos 10 metros de cabo ou 
com dispositivos ATLINK.

Existem versões com módulos desencastráveis (ATSUB-P) para a sua 
cómoda substituição em caso de sobrecargas repetidas, e versões 
com avisador remoto ou comutado (ATSUB-R, ATSUB-PR).

Série ATSHIELD

Série ATSUB
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Para a coordenação das etapas 
de proteção.

As bobines de desacoplamento 
ATLINK instalam-se em série com 
a linha, pelo que deve comprovar-
se sempre que a corrente que 
circula por esta não seja superior à 
intensidade de funcionamento do 
ATLINK instalado.

Permitem coordenar a proteção de 
dispositivos de tipos distintos.

Robusto e muito completo, protege todas as fases de forma 
rápida e eficaz, tanto em modo comum como diferencial, 
deixando uma baixa tensão residual. Protetores tipo 2 + 3.

Os protetores da série ATCOVER combinam num só dispositivo 
proteção em modo comum (com terra) e diferencial (entre fases). 
Suportam correntes de até 30 kA com onda 8/20 µs e deixam tensões 
residuais muito baixas, não prejudiciais para os equipamentos ligados. 
Combinam no interior varistores e descarregadores de gás para evitar 
fugas de corrente quando a linha funciona normalmente.

Dispõem de indicador luminoso e saída de relé para controlo remoto, 
o que permite controlar o seu correto funcionamento. Podem 
instalar-se em linhas com ou sem neutro, e estão disponíveis em 
versão trifásica e monofásica, para distintas tensões de rede. Podem 
combinar-se com os protetores das séries ATSHOCK e ATSUB, 
sempre coordenados mediante pelo menos 10 metros de cabo ou 
bobines de desacoplamento ATLINK.

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Série ATCOVER

Série ATLINK
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Armário de proteção coordenada.

Estas séries consistem em caixas com 
diferentes combinações dos protetores 
anteriores, prontas a instalar. São de 
grande utilidade em instalações onde 
não se dispõe de espaço suficiente nos 
quadros elétricos. 

Armário de proteção multipolar 
formado por elementos unipolares.

Estas séries consistem em caixas com 
diferentes combinações dos protetores 
anteriores, prontas a instalar. São de 
grande utilidade em instalações onde 
não se dispõe de espaço suficiente nos 
quadros elétricos.

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Série ATCOMPACT

Série ATBARRIER
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Protetor unipolar para linhas de alimentação elétrica

AT-8350 ATSHOCK L: proteção fase-terra. Uc = 275 V
AT-8351 ATSHOCK L-130: proteção fase-terra. Uc = 150 V
AT-8352 ATSHOCK L-400: proteção fase-terra. Uc = 460 V
AT-8399 ATSHOCK N: proteção neutro-terra

INSTALAÇÃO

Os protetores contra sobretensões ATSHOCK instalam-se em 
paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações a uma fase 
e à terra (ATSHOCK L) ou ainda a neutro e terra (ATSHOCK N). É 
necessário um ATSHOCK L por cada uma das fases.  
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Podem instalar-se em combinação com protetores ATSUB ou 
ATCOVER. Em qualquer caso é necessário que ambos estejam 
separados por um cabo de pelo menos 10 metros ou, se isto não for 
possível, por uma indutância tipo ATLINK, de modo a conseguir a 
correta coordenação entre eles.
Recomenda-se a instalação em quadros de distribuição onde a linha 
percorra o interior do edifício ou onde se possam introduzir correntes 
diretas do raio.

Protetor unipolar para linhas de fornecimento elétrico. 
Categoria de proteção grossa segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23). Protetor 
de tipo 1 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do 
REBT. Para equipamentos de categoria III e IV segundo o ITC-BT-23 
do REBT.

> Disruptores encapsulados. Não produz combustão.
> Válido para sistemas TT, TN-C e TN-S.
> Pode ser aplicado com outros protetores da serie ATSUB 

ou ATCOVER.
> Rapidez de resposta.
> Protetor unipolar. Suporta correntes de choque de raio 

(onda 10/350) até 50 kA. (ATSHOCK N até 100 kA).
> Borne de tipo U com terminal U incluido para cabo de 16 mm2.
> Grande capacidade de derivação energética.
> Limita correntes consecutivas de rede.

Os protetores da série ATSHOCK foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

> Série ATSHOCK

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

ATSHOCK

Máxima protecção face a sobretensões 
transitórias para linhas de alimentação elétrica na 
entrada do edifício. Protege contra sobretensões 
produzidas por descargas diretas do raio. 
Ensaiado e certificados com onda tipo raio  
10/350 µs de 50 kA.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência
ATSHOCK L

AT-8350
ATSHOCK L-120

AT-8351
ATSHOCK L-400

AT-8352
ATSHOCK N

AT-8399

Categorias de proteção segundo REBT: III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1

Tensão nominal: Un 230 VAC 120 VAC 400 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC 150 VAC 460 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente impulsional (onda 10/350 µs): Iimp 50 kA 100 kA

Energia específica W/R 625 kJ/Ω 2,5 MJ/Ω

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 50 kA

Nível de proteção para In (8/20 µs): Up 2,5 kV 1,5 kV

Capacidade de extinção da corrente subsequente: If 50 kAeff 100 Aeff

Tempo de resposta: tr < 100 ns -

Fusíveis a prever(1): 160 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 50 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND: Secção 16 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

DADOS TÉCNICOS

> Série ATSHOCK

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DIMENSÕES (mm)
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Protetor unipolar para linhas de fornecimento elétrico

AT-8310 ATSHOCK L30: proteção fase-terra. Uc = 275 V
AT-8311 ATSHOCK L30-130: proteção fase-terra. Uc = 150 V
AT-8312 ATSHOCK L30-400: proteção fase-terra. Uc = 460 V
AT-8398 ATSHOCK N60: proteção neutro-terra

INSTALAÇÃO

Os protetores contra sobretensões ATSHOCK 30 instalam-se em 
paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações a uma fase e 
à terra (ATSHOCK L30) ou ainda a neutro e terra (ATSHOCK N60). 
Necessita de um ATSHOCK L30 por cada uma das fases.  
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Podem instalar-se em combinação com protetores ATSUB o 
ATCOVER. Em qualquer caso é necessário que ambos estejam 
separados por um cabo de pelo menos 10 metros ou, se isto não for 
possível, por uma indutância tipo ATLINK, de modo a conseguir a 
correta coordenação entre eles.
Recomenda-se a instalação em quadros de distribuição onde a linha 
percorra o interior do edifício ou onde se possam introduzir correntes 
diretas do raio.

Categoria de proteção grossa segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23). 
Protetor de tipo 1 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-
BT-23 do REBT. Para equipamentos de categoria III e IV segundo o 
ITC-BT-23 do REBT.

> Disruptores encapsulados. Não produz combustão. 
> Ligação de duplo borne para facilitar cablagem. (limitado a 63 A).
> Possibilidade de ligação para terminal tipo U de M5.
> Válido para sistemas TT, TN-C e TN-S.
> Pode coordenar-se com outros protetores da série ATSUB 

ou ATCOVER.
> Rapidez de resposta.
> Protetor unipolar. Suporta correntes de choque de raio 

(onda 10/350) até 30 kA (ATSHOCK N60 até 60 kA).
> Grande capacidade de derivação energética.
> Limita correntes consecutivas de rede.

Os protetores da serie AT83 foram submetidos a ensaios em 
laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

> Série ATSHOCK

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

ATSHOCK30

Proteção elevada frente a sobretensões 
transitórias para linhas de alimentação elétrica na 
entrada do edifício. Protege contra sobretensões 
produzidas inclusive por descargas diretas do 
raio. Ensaiado e certificados com onda tipo raio 
10/350 µs de 30 kA.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência
ATSHOCK L30

AT-8310
ATSHOCK L30-130

AT-8311
ATSHOCK L30-400

AT-8312
ATSHOCK N60

AT-8398

Categorias de proteção segundo REBT: III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1

Tensão nominal: Un 230 VAC 120 VAC 400 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC 150 VAC 460 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente impulsional (onda 10/350 µs): Iimp 30 kA 60 kA

Energia específica: W/R 224 kJ/Ω 900 kJ/Ω

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 40 kA

Nível de proteção para In (8/20 µs): Up 2 kV 900 V

Capacidade de extinção da corrente 
subsequente:

If 50 kAeff 100 Aeff

Tempo de resposta: tr < 100 ns -

Fusíveis a prever(1): 160 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 50 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm)

 DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSHOCK

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Protetor unipolar para linhas de fornecimento elétrico

AT-8325 ATSHOCK L25: proteção fase-terra. Uc = 275 V
AT-8326 ATSHOCK L25-130: proteção fase-terra. Uc = 150 V
AT-8327 ATSHOCK L25-400: proteção fase-terra. Uc = 460 V

INSTALAÇÃO

Os protetores contra sobretensões ATSHOCK L25 instalam-se em 
paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações a uma fase e à 
terra Recomenda-se um ATSHOCK N entre neutro e terra.  
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Podem instalar-se em combinação com protetores ATSUB o 
ATCOVER. Em qualquer caso é necessário que ambos estejam 
separados por um cabo de pelo menos 10 metros ou, se isto não for 
possível, por uma indutância tipo ATLINK, de modo a conseguir a 
correta coordenação entre eles. 
Recomenda-se a instalação em quadros de distribuição onde a linha 
entre no edifício e onde se possam introduzir correntes diretas de raio. 

Protetor de tipo 1 e 2 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e a 
GUIA-BT-23 del REBT. Para equipamentos de categoria I, II, III e IV 
segundo a ITC-BT-23 do REBT.

> Disruptres encapsulados. Não produz combustão.
> Ligação de duplo borne para facilitar cablagem. (limitado a 63 A).
> Possibilidade de ligação para terminal tipo U de M5.
> Válido para sistemas TT, TN-C e TN-S.
> Pode coordenar-se com outros protetores da série ATSUB 

ou ATCOVER.
> Rapidez de resposta.
> Protetor unipolar. Suporta correntes de choque de raio (onda 

10/350) até 25 kA.
> Limita correntes consecutivas de rede.
> Dispositivo termodinâmico de controle com avisador luminoso.
> Dispõe de botão de teste para comprovar o estado do protetor. Se 

o avisador se ilumina a verde o protetor este em bom estado. Se 
não, substituir.

> Este indicador não gera nenhuma corrente de funcionamento 
resultante do controle de e+96stado e não incrementa as fugas à 
terra durante o seu funcionamento normal.

> Cumpre os requisitos de IBERDROLA para proteção contra 
sobretensões tipo 1 na Centralização de Contadores.

Os protetores da serie ATSHOCK foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 

Proteção elevada frente a sobretensões 
transitórias para linhas de alimentação elétrica na 
entrada do edifício. Protege contra sobretensões 
produzidas inclusive por descargasdiretas do 
raio. Ensaiado e certificados com onda tipo raio 
10/350 µs de 25 kA.

ATSHOCK25

> Série ATSHOCK

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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> Série ATSHOCK

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Referência
ATSHOCK L25

AT-8325
ATSHOCK L25-130

AT-8326
ATSHOCK L25-400

AT-8327

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 e 2

Tensão nominal: Un 230 VAC 120 VAC 400 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc
275 VAC 150 VAC 460 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente impulsional (onda 10/350 µs): Iimp 25 kA

Energia específica: W/R 156 kJ/Ω

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 25 kA

Nível de proteção para In (8/20 µs): Up 1,5 kV

Capacidade de extinção da corrente 
subsequente:

If 50 kAeff

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Fusíveis a prever(1): 160 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 50 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de ligação: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

DIMENSÕES (mm)
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Protetor unipolar para linhas de fornecimento elétrico

INSTALAÇÃO

Os protetores contra sobretensões ATSHOCK 30 instalam-se em 
paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações a uma fase e 
à terra (ATSHOCK L30) ou ainda a neutro e terra (ATSHOCK N60). 
Necessita de um ATSHOCK L30 por cada uma das fases.  
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Podem instalar-se em combinação com protetores ATSUB ou 
ATCOVER. Em qualquer caso é necessário que ambos estejam 
separados por um cabo de pelo menos 10 metros ou, se isto não for 
possível, por uma indutância tipo ATLINK, de modo a conseguir a 
correta coordenação entre eles.
Recomenda-se a instalação em quadros de distribuição onde a linha 
percorra o interior do edifício ou onde se possam introduzir correntes 
diretas do raio.

Categoria de proteção grossa segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23). 
Protetor de tipo 1 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-
BT-23 do REBT. Para equipamentos de categoria III e IV segundo o 
ITC-BT-23 do REBT.

> Disruptores encapsulados. Não produz combustão.
> Ligação de duplo borne para facilitar cablagem. (limitado a 63 A).
> Possibilidade de ligação para terminal tipo U de M5.
> Válido para sistemas TT, TN-C e TN-S.
> Pode coordenar-se com outros protetores da série ATSUB   

ou ATCOVER.
> Rapidez de resposta.
> Protetor unipolar. Suporta correntes de choque de raio 

(onda 10/350) até 30 kA (ATSHOCK-P N60 até 60 kA.
> Grande capacidade de derivação energética.
> Limita correntes consecutivas de rede.

Os protetores da serie ATSHOCK foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

Proteção elevada frente a sobretensões transitórias 
para linhas de alimentação elétrica na entrada do 
edifício. Protege contra sobretensões produzidas 
inclusive por descargas diretas do raio. Ensaiado e 
certificados com onda tipo raio 10/350 µs de 30 kA.

> Série ATSHOCK

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

 ATSHOCK-P 30

AT-8330 ATSHOCK-P L30: proteção fase-terra. Uc = 275 V
AT-8331 ATSHOCK-P L30-130: proteção fase-terra. Uc = 145 V
AT-8332 ATSHOCK-P L30-400: proteção fase-terra. Uc = 440 V
AT-8397 ATSHOCK-P N60: proteção neutro-terra

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência
ATSHOCK-P L30

AT-8330
ATSHOCK-P L30-130

AT-8331
ATSHOCK-P L30-400

AT-8332
ATSHOCK-P N60

AT-8397

Categorias de proteção segundo REBT: III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1

Tensão nominal: Un 230 VAC 120 VAC 400 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC 150 VAC 460 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente impulsional (onda 10/350 µs): Iimp 30 kA 60 kA

Energia específica: W/R 224 kJ/Ω 900 kJ/Ω

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 40 kA

Nível de proteção para In (8/20 µs): Up 2 kV 900 V

Capacidade de extinção da corrente 
subsequente:

If 50 kAeff 100 Aeff

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Fusíveis a prever(1): 160 A gL/gG -

Corrente máxima de curto-circuito: 50 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSHOCK

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8333 ATSHOCK-P L30 Mod.: Iimp 30 kA. Un 230 V
AT-8334 ATSHOCK-P L30-130 Mod.: Iimp 30 kA. Un 130 V
AT-8335 ATSHOCK-P L30-400 Mod.: Iimp 30 kA. Un 400 V
AT-8336 ATSHOCK-P N60 Mod.: Iimp 60 kA.
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Protetor compacto de tecnologia combinada contra descargas diretas do raio

Este elemento está ligado internamente de tal forma que não precisa 
de um elemento em série com a linha para correta coordenação da 
proteção. O protetor combina as melhores qualidades das atuais 
tecnologias de proteção contra sobretensões: o nível de tensão 
residual dos varistores em conjunto com a capacidade de absorver a 
corrente de raio dos disruptores. 
Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1 e 2 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSUB e ATCOVER.
> Ligação de duplo borne para facilitar cablagem (limitado a 63 A).
> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção multipolar.
> Não produz em nenhum momento a interrupção das linhas 

de alimentação.
> Proteção compacta.
> Dispositivo termodinâmico de controlo com indicador luminoso 

para cada fase

Os protetores da série ATSHIELD foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 

Proteção eficaz e compacta contra 
sobretensões transitórias para linhas 
de alimentação elétrica TT e TNS, 
realizada mediante disruptores ativados 
eletronicamente.

> Série ATSHIELD

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8616 ATSHIELD TT 400T: proteção fase e neutro 
em relação à terra para linhas trifásicas de 400 VAC

AT-8617 ATSHIELD TT 230T: proteção fase e neutro 
em relação à terra para linhas trifásicas de 230 VAC

ATSHIELD TT

INSTALAÇÃO

Os protetores contra sobretensões ATSHIELD TT instalam-se em 
paralelo com a linha trifásica com neutro de baixa tensão.  
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Pode instalar-se como única proteção ou em combinação com outros 
protetores que deixem uma menor tensão residual, em qualquer caso é 
necessário que ambos estejam separados por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles. 
Recomenda-se a sua instalação em quadros de distribuição onde a linha 
entre num edifício ou onde possam introduzir-se grandes sobretensões.
Está especialmente indicado para zonas propensas a descargas 
direta do raio, mas que alimentem equipamentos que não possam 
suportar grandes sobretensões.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência:
ATSHIELD TT 400T

AT-8616
ATSHIELD TT 230T

AT-8617

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-N, L-GND) 230 VAC (L-L) 130 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-N, L-GND) 275 VAC (L-L) 150 VAC (L-N, L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 30 kA

Energia específica: W/R 224 kJ/Ω

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 40 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 65 kA

Nível de proteção: Up < 1500 V

Capacidade de extinção da corrente subsequente: If 50 kAeff

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máx. de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do dispositivo: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 144 x 90 x 80 mm (8 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSHIELD

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)
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Protetor compacto de tecnologia combinada contra descargas diretas do raio

INSTALAÇÃO

Os protetores contra sobretensões ATSHIELD T instalam-se em 
paralelo com a linha trifásica com neutro de baixa tensão.  
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Pode instalar-se como única proteção ou em combinação com outros 
protetores que deixem uma menor tensão residual, em qualquer caso é 
necessário que ambos estejam separados por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles. 
Recomenda-se a sua instalação em quadros de distribuição onde a linha 
entre num edifício ou onde possam introduzir-se grandes sobretensões. 
Está especialmente indicado para zonas propensas a descargas direta 
do raio, mas que alimentem equipamentos que não possam suportar 
grandes sobretensões.

Este elemento está ligado internamente de tal forma que não 
precisa de um elemento em série com a linha para correta 
coordenação da proteção. 

O protetor combina as melhores qualidades das atuais tecnologias 
de proteção contra sobretensões: o nível de tensão residual dos 
varistores em conjunto com a capacidade de absorver a corrente de 
raio dos disruptores.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1 e 2 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSUB e ATCOVER.
> Ligação de duplo borne para facilitar cablagem. (limitado a 63 A).
> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção multipolar.
> Não produz em nenhum momento a interrupção das linhas 

de alimentação.
> Proteção compacta.
> Dispositivo termodinâmico de controlo com indicador 

para cada fase.
> Módulos desencastráveis para a sua cómoda substituição.

Os protetores da série ATSHIELD foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 

ATSHIELD T

> Série ATSHIELD

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Proteção eficaz e compacta contra 
sobretensões transitórias para linhas 
de alimentação elétrica TT e TNS, 
realizada mediante disruptores ativados 
elétronicamente.

AT-8603 ATSHIELD 400T: proteção fase e neutro 
em relação à terra para linhas trifásicas de 400 VAC

AT-8604 ATSHIELD 230T: proteção fase e neutro 
em relação à terra para linhas trifásicas de 230 VAC

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência:
ATSHIELD 400T

AT-8603
ATSHIELD 230T

AT-8604

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-N, L-GND) 230 VAC (L-L) 130 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-N, L-GND) 275 VAC (L-L) 150 VAC (L-N, L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 25 kA

Energia específica: W/R 156 kJ/Ω

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 40 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 65 kA

Nível de proteção: Up < 1500 V

Capacidade de extinção da corrente subsequente: If 50 kAeff

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máx. de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do dispositivo: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 144 x 90 x 80 mm (8 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

DIMENSÕES (mm)

AT-8611 ATSHIELD L Mod: Iimp 25 kA. Un 230 V
AT-8612 ATSHIELD L-130 Mod: Iimp 25 kA. Un 130 V
AT-8613 ATSHIELD N Mod: Iimp 75 kA

ACESSÓRIOS

> Série ATSHIELD

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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AT-8618 ATSHIELD S 230M: proteção fase e neutro 
em relação à terra para linhas monofásicas de 230 VAC

AT-8619 ATSHIELD S 130M: proteção fase e neutro 
em relação à terra para linhas monofásicas de 130 VAC

INSTALAÇÃO

Os protetores contra sobretensões ATSHIELD S instalam-se em 
paralelo com a linha monofásica de baixa tensão.  
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Pode instalar-se como única proteção ou ainda em combinação 
com outros protetores que deixem menor tensão residual, em 
qualquer caso é necessário que ambos estejam separados por um 
cabo de pelo menos 10 metros ou, se isto não for possível, por uma 
indutância tipo ATLINK, de modo a conseguir a correta coordenação 
entre eles. 
Recomenda-se a sua instalação em quadros de distribuição onde a linha 
entre num edifício o onde possam introduzir-se grandes sobretensões. 
Está especialmente indicado para zonas propensas a descargas 
diretas do raio, mas que alimentem equipamentos que não possam 
suportar grandes sobretensões.

Este elemento está ligado internamente e de tal forma que não precisa 
de um elemento em série com a linha, para a sua correta coordenação 
da proteção. 
O protetor combina as melhores qualidades das atuais tecnologias 
de proteção contra sobretensões: o nível de tensão residual dos 
varistores em conjunto com a capacidade de absorver a corrente de 
raio dos disruptores. 
Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1 e 2 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSUB e ATCOVER.
> Ligação de duplo borne para facilitar cablagem. (limitado a 63 A).
> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Protecção bipolar.
> Não produz em nenhum momento a interrupção das 

linhas de alimentação.
> Proteção compacta.
> Dispositivo termodinâmico de controlo com avisador luminoso para 

cada fase.

Os protetores da série ATSHIELD foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

Proteção eficaz e compacta contra 
sobretensões transitórias para linhas 
de alimentação elétrica monofásicas, 
realizada mediante disruptores 
ativados eletronicamente.

Protetor compacto de tecnologia combinada contra descargas diretas do raio

> Série ATSHIELD

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

ATSHIELD S

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATSHIELD S 230M

AT-8618
ATSHIELD S 130M

AT-8619

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC 130 VAC 

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC 150 VAC 

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 30 kA

Energia específica: W/R 224 kJ/Ω

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 40 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 65 kA

Nível de proteção: Up < 1500 V

Capacidade de extinção da corrente subsequente: If 50 kAeff

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máx. de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do dispositivo: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSHIELD

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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AT-8607 ATSHIELD 230M: proteção fase e neutro em 
relação à terra para linhas monofásicas de 230 VAC

AT-8608 ATSHIELD 130M: proteção fase e neutro em 
relação à terra para linhas monofásicas de 130 VAC

INSTALAÇÃO

Os protetores contra sobretensões ATSHIELD M instalam-se em 
paralelo com a linha monofásica de baixa tensão.  
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Pode instalar-se como única proteção ou ainda em combinação 
com outros protetores que deixem menor tensão residual, em 
qualquer caso é necessário que ambos estejam separados por um 
cabo de pelo menos 10 metros ou, se isto não for possível, por uma 
indutância tipo ATLINK, de modo a conseguir a correta coordenação 
entre eles. 
Recomenda-se a sua instalação em quadros de distribuição onde a linha 
entre num edifício o onde possam introduzir-se grandes sobretensões. 
Está especialmente indicado para zonas propensas a descargas 
diretas do raio, mas que alimentem equipamentos que não possam 
suportar grandes sobretensões.

Este elemento está ligado internamente e de tal forma que não precisa 
de um elemento em série com a linha, para a sua correta coordenação 
da proteção. 
O protetor combina as melhores qualidades das atuais tecnologias 
de proteção contra sobretensões: o nível de tensão residual dos 
varistores em conjunto com a capacidade de absorver a corrente de 
raio dos disruptores. 
Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1 e 2 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSUB e ATCOVER.
> Ligação de duplo borne para facilitar cablagem. (limitado a 63 A).
> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção bipolar. 
> Não produz em nenhum momento a interrupção das 

linhas de alimentação.
> Proteção compacta.
> Dispositivo termodinâmico de controlo com avisador luminoso para 

cada fase.
> Módulos desencastráveis para a sua cómoda substituição.

Os protetores da série ATSHIELD foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 

Proteção eficaz e compacta contra 
sobretensões transitórias para linhas 
de alimentação elétrica monofásicas, 
realizada mediante disruptores 
ativados eletronicamente.

Protetor compacto de tecnologia combinada contra descargas diretas do raio

> Série ATSHIELD

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e 
a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua 
utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento 
pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATSHIELD 230M

AT-8607
ATSHIELD 130M

AT-8608

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC 130 VAC 

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC 150 VAC 

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 25 kA

Energia específica: W/R 156 kJ/Ω

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 40 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 65 kA

Nível de proteção: Up < 1500 V

Capacidade de extinção da corrente subsequente: If 50 kAeff

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máx. de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do dispositivo: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulosDIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

AT-8611 ATSHIELD L Mod: Iimp 25 kA. Un 230 V
AT-8612 ATSHIELD L-130 Mod: Iimp 25 kA. Un 130 V
AT-8613 ATSHIELD N Mod: Iimp 75 kA

ACESSÓRIOS

> Série ATSHIELD

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Protetor unipolar para linhas de fornecimento elétrico

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases a proteger (e/ou ao neutro) e à terra. 

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos especialmente sensíveis.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1 e 2 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco com capacidade de 
suportar correntes muito altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção unipolar.
> Não produz em nenhum momento 

a interrupção das linhas de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador luminoso.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

Proteção eficaz, mediante varistores de óxido metálico, contra 
sobretensões transitórias, para linhas de alimentação elétrica com 
ou sem neutro. Proteção média segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23).

Corrente máx. de 
descarga em kA

Tensão 
nominal  
linha - terra

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8214 ATSUB 140-230: proteção linha. 
Corrente máxima de 140 kA a Un=230 VAC

AT-8215 ATSUB 140-130: proteção linha. 
Corrente máxima de 140 kA a Un=130 VAC

AT-8213 ATSUB 140-400: proteção linha. 
Corrente máxima de 140 kA a Un=400 VAC

AT-8218 ATSUB 140-N: proteção neutro. 
Corrente máxima de 140 kA

 NOMENCLATURA

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência:
ATSUB 140-230

AT-8214
ATSUB 140-400

AT-8213
ATSUB 140-130

AT-8215
ATSUB 140-N

AT-8218

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC 400 VAC 130 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC 460 VAC 150 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente impulsional (onda 10/350 µs): Iimp 30 kA

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 40 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 140 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 1500 V 500 V 900 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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ATSUB 100 – 120
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Protetor unipolar para linhas de fornecimento elétrico

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, 
com ligações às fases a proteger (e/ou ao neutro) e à terra.

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos especialmente sensíveis.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1 e 2 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco 
com capacidade de suportar correntes muito altas.

> Ligação de duplo borne para facilitar cablagem (limitado a 63 A).
> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção unipolar.
> Não produz em nenhum momento 

a interrupção das linhas de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador luminoso.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão adequado 
para cada caso.

Proteção eficaz, mediante varistores de óxido metálico, contra 
sobretensões transitórias, para linhas de alimentação elétrica com 
ou sem neutro. Proteção média segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23).

Corrente máx. 
de descarga em kA

Tensão nominal  
linha - terra

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8256 ATSUB 100: proteção linha. 
Corrente máxima de 100 kA a Un=230 VAC

AT-8257 ATSUB 100-120: proteção linha. 
Corrente máxima de 100 kA a Un=120 VAC

AT-8258 ATSUB 100-400: proteção linha. 
Corrente máxima de 100 kA a Un=400 VAC

AT-8259 ATSUB 100-N: proteção neutro. 
Corrente máxima de 100 kA

 NOMENCLATURA

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência:
ATSUB 100

AT-8256
ATSUB 100-120

AT-8257
ATSUB 100-400

AT-8258
ATSUB 100-N

AT-8259

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC 120 VAC 400 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC 150 VAC 460 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente impulsional (onda 10/350 µs): Iimp 25 kA

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 30 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 100 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1,3 kV 0,9 kV 1,5 kV 1,3 kV

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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AT-8034 ATSUB-4P-NR 15 TT: corrente de pico 15 kA. Un 230 V
AT-8030 ATSUB-4P-NR 40 TT: corrente de pico 40 kA. Un 230 V
AT-8036 ATSUB-4P-NR 65 TT: corrente de pico 65 kA. Un 230 V

Protetor compacto para linhas de fornecimento elétrico trifásico TT

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases que se precise proteger, ao neutro e à terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos sensíveis.

Possui módulos desencastráveis que permite a sua substituição em 
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. 
Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD
 e ATCOVER.
> Constituídos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 

gás com capacidade de suportar correntes muito altas.
> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção compacta com módulos desencastráveis que permite a 

sua rápida troca em caso de rotura.
> Não produz em nenhum momento a interrupção 

das linhas de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico. 

Quando o avisador está verde, cartucho em bom estado. Senão 
deve ser substituído.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 

Proteção eficaz mediante varistores de óxido 
metálico e descarregadores de gás contra 
sobretensões transitórias, para linhas de 
alimentação elétrica com  neutro tipo TT. 
Proteção média segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de Baixa Tensão 
(REBT ITC23).

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-4P-NR 15 TT

AT-8034
ATSUB-4P-NR 40 TT

AT-8030
ATSUB-4P-NR 65 TT

AT-8036

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) / 230 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) / 275 VAC (L-N, L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção a In(onda 8/20 µs): Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11       
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação:  NP 4426, NA 33:201UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8248 ATSUB Mod. 40: Imax 40 kA
AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15 kA
AT-8268 ATSUB Mod. 65: Imax 65 kA
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra



ATSUB 4P - 40 – 400 TT
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AT-8282 ATSUB-4P 15 TT: corrente de pico 15 kA. Un 230 V
AT-8285 ATSUB-4P 40 TT: corrente de pico 40 kA. Un 230 V
AT-8287 ATSUB-4P 65 TT: corrente de pico 65 kA. Un 230 V
AT-8283 ATSUB-4P 15-120 TT: corrente de pico 15 kA. Un 120 V
AT-8286 ATSUB-4P 40-120 TT: corrente de pico 40 kA. Un 120 V
AT-8289 ATSUB-4P 65-120 TT: corrente de pico 65 kA. Un 120 V
AT-8206 ATSUB-4P 15-300 TT: corrente de pico 15 kA. Un 300 V
AT-8207 ATSUB-4P 40-300 TT: corrente de pico 40 kA. Un 300 V
AT-8239 ATSUB-4P 65-300 TT: corrente de pico 65 kA. Un 300 V
AT-8281 ATSUB-4P 15-400 TT: corrente de pico 15 kA. Un 400 V
AT-8284 ATSUB-4P 40-400 TT: corrente de pico 40 kA. Un 400 V

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases que se precise proteger, ao neutro e à terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos sensíveis.

Possui módulos desencastráveis que permite a sua substituição em 
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. 
Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, 
ATSHIELD e ATCOVER.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco e descarregadores 
de gás com capacidade de suportar correntes muito altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção compacta com módulos desencastráveis que 

permite a sua rápida troca em caso de rotura.
> Não produz em nenhum momento a interrupção das 

linhas de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico e 

remoto ou comutado. Quando o avisador está verde, cartucho em 
bom estado. Senão deve ser substituído.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão em alterna 
adequada para cada caso. 
Por exemplo inclui-se os dados técnicos dos protetores adequados 
para proteger os equipamentos preparados para tensões americanas.  
(tensão de linha 230 V e tensão linha – terra 120 V), tensões 
superiores a 230 V (tensão de linha 520 V e tensão de linha – neutro 
300 V), e tensões de aerogeradores (tensão de linha 690 V e tensão 
de linha – terra 400 V).

Proteção eficaz mediante 
varistores de óxido metálico e 
descarregadores de gás contra 
sobretensões transitórias, para 
linhas de alimentação elétrica com  
neutro tipo TT. Proteção média 
segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de 
Baixa Tensão (REBT ITC23).

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção seja correta, as redes de terra de toda 
a instalação devem estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e a sua resistência 
deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se comprometida.

Corrente máx. 
de descarga em kA

Tensão nominal  
linha - terra

Protetor compacto para linhas de fornecimento elétrico trifásico TT

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

NOMENCLATURA
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Referência:
ATSUB-4P 15 TT

AT-8282
ATSUB-4P 40 TT

AT-8285
ATSUB-4P 65 TT

AT-8287

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) / 230 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) / 275 VAC (L-N, L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção a In(onda 8/20 µs): Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8248 ATSUB Mod. 40: Imax 40 kA
AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15 kA
AT-8268 ATSUB Mod. 65: Imax 65 kA
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra
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Referência:
ATSUB-4P 15-120 TT

AT-8283
ATSUB-4P 40-120 TT

AT-8286
ATSUB-4P 65-120 TT

AT-8289

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC (L-L) / 120 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC (L-L) / 150 VAC (L-N, L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

ACESSÓRIOS

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: Imax 40 kA / Un120 V
AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Imax 15 kA / Un120 V
AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Imax 65 kA / Un120 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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Referência:
ATSUB-4P 15-300 TT

AT-8206
ATSUB-4P 40-300 TT

AT-8207
ATSUB-4P 65-300 TT

AT-8239

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 520 VAC (L-L) / 300 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 555 VAC (L-L) / 320 VAC (L-N, L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1400 V 1500 V 1800 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 900 V 1100 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1100 V 1200 V 1300 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

ACESSÓRIOS

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8043 ATSUB Mod. 40-300: Imax 40 kA / Un 300 V
AT-8044 ATSUB Mod. 15-300: Imax 15 kA / Un 300 V
AT-8045 ATSUB Mod. 65-300: Imax 65 kA / Un 300 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.

DADOS TÉCNICOS



 

>

>

>
>
>

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS at3w.com234

DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

ACESSÓRIOS

Referência:
ATSUB-4P 15-400 TT

AT-8281
ATSUB-4P 40-400 TT

AT-8284

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2

Tensão nominal: Un 690 VAC (L-L) / 400 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 800 VAC (L-L) / 460 VAC (L-N, L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 2100 V 2300 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1800 V 1800 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1900 V 2000 V

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos. DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11      
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

 

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: Imax 40 kA / Un 400 V
AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: Imax 15 kA / Un 400 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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AT-8000 ATSUB-4P 15 TNS: corrente de pico 15 kA. Un 230 V
AT-8001 ATSUB-4P 40 TNS: corrente de pico 40 kA. Un 230 V 
AT-8002 ATSUB-4P 65 TNS: corrente de pico 65 kA. Un 230 V
AT-8003 ATSUB-4P 15-120 TNS: corrente de pico 15 kA. Un 120 V
AT-8004 ATSUB-4P 40-120 TNS: corrente de pico 40 kA. Un 120 V
AT-8005 ATSUB-4P 65-120 TNS: corrente de pico 65 kA. Un 120 V
AT-8050 ATSUB-4P 15-300 TNS: corrente de pico 15 kA. Un 300 V
AT-8051 ATSUB-4P 40-300 TNS: corrente de pico 40 kA. Un 300 V
AT-8052 ATSUB-4P 65-300 TNS: corrente de pico 65 kA. Un 300 V
AT-8006 ATSUB-4P 15-400 TNS: corrente de pico 15 kA. Un 400 V
AT-8007 ATSUB-4P 40-400 TNS: corrente de pico 40 kA. Un 400 V

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases a proteger e à terra. A instalação deve realizar-se sem 
tensão na linha.
Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.
Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos sensíveis.

Possui módulos desencastráveis que permite a sua substituição em caso 
de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem.
Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 
e ATCOVER.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco com capacidade de 
suportar correntes muito altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração. 
> Proteção compacta com módulos desencastráveis que permite 

a sua rápida troca em caso de rotura. 
> Não produz em nenhum momento a interrupção das linhas 

de alimentação. 
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico e 

remoto ou comutado. Quando o avisador está verde, cartucho em 
bom estado. Senão deve ser substituído. 

Os protetores da série AT80 foram submetidos a ensaios em 
laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão alternada 
adequada para cada caso.  Por exemplo inclui-se os dados técnicos 
dos protetores adequados para proteger os equipamentos preparados 
para tensões americanas (tensão de linha 230 V e tensão linha – neutro 
120 V), tensões superiores a 230 V (tensão de linha 520 V e tensão de 
linha– neutro 300 V), e tensões de aerogeradores (tensão de linha 690 V 
e tensão de linha – terra 400 V).

Corrente máx.
de descarga em kA

Tensão nominal
linha - terra

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Proteção eficaz mediante
varistores de óxido metálico contra
sobretensões transitórias, para
linhas de alimentação elétrica tipo
TNS. Proteção média segundo a
proteção em cascata recomendada
no Regulamento de Baixa Tensão
(REBT ITC23).

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção seja correta, as 
redes de terra de toda a instalação devem estar unidas, diretamente ou 
mediante disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na 
sua utilização ou instalação não se respeitarem as indicações desta ficha, 
a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

Referência:
ATSUB-4P 15 TNS

AT-8000
ATSUB-4P 40 TNS

AT-8001
ATSUB-4P 65 TNS

AT-8002

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) / 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) / 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção a In (onda 8/20 µs): Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo normaUNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de UL 1449

Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8248 ATSUB Mod. 40: Imax 40 kA
AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15 kA
AT-8268 ATSUB Mod. 65: Imax 65 kA
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Referência:
ATSUB-4P 15-120 TNS

AT-8003
ATSUB-4P 40-120 TNS

AT-8004
ATSUB-4P 65-120 TNS

AT-8005

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC (L-L) / 120 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC (L-L) / 150 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

ACESSÓRIOS

DADOS TÉCNICOS

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: Imax 40 kA / Un 120 V
AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Imax 15 kA / Un 120 V
AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Imax 65 kA / Un 120 V

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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Referência:
ATSUB-4P 15 -300 TNS

AT-8050
ATSUB-4P 40-300 TNS

AT-8051
ATSUB-4P 65-300 TNS

AT-8052

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 520 VAC (L-L) / 300 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 555 VAC (L-L) / 320 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1400 V 1500 V 1800 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 900 V 1100 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1100 V 1200 V 1300 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

ACESSÓRIOS

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8043 ATSUB Mod. 40-300: Imax 40 kA / Un 300 V
AT-8044 ATSUB Mod. 15-300: Imax 15 kA / Un 300 V
AT-8045 ATSUB Mod. 65-300: Imax 65 kA / Un 300 V

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

ACESSÓRIOS

Referência:
ATSUB-4P 15-400 TNS

AT-8006
ATSUB-4P 40-400 TNS

AT-8007

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2

Tensão nominal: Un 690 VAC (L-L) / 400 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 800 VAC (L-L) / 460 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 2100 V 2300 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1800 V 1800 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1900 V 2000 V

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: Imax 40 kA / Un 400 V
AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: Imax 15 kA / Un 400 V

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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AT-8037 ATSUB-3P-NR 15-120: corrente de pico 15 kA. Un 120 V
AT-8038 ATSUB-3P-NR 40-120: corrente de pico 40 kA. Un 120 V
AT-8039 ATSUB-3P-NR 65-120: corrente de pico 65 kA. Un 120 V

 INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases que se precise proteger, ao neutro e à terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha
Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos sensíveis.

Protetores específicos para redes bifásicas com neutro habituais no 
continente americano. Estão focalizados para estas tensões.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IVsegundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 
e ATCOVER.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco com capacidade 
suportar correntes muito altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção compacta com módulos desencastráveis que 

permite a sua rápida troca em caso de rotura.
> Não produz em nenhum momento a interrupção das 

linhas de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico.  

Quando o avisador está verde, cartucho em bom estado. Senão 
deve ser substituído.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios em 
laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).  

Proteção eficaz mediante varistores de óxido metálico 
contra sobretensões transitórias, para linhas de 
alimentação elétrica com neutro. Proteção média 
segundo a protecção em cascata recomendada no 
Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23).

Protetor compacto para linhas de fornecimento elétrico bifásico com neutro com tensões americanas

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

 É imprescindível a ligação à terra. Para que a 
proteção seja correta, as redes de terra de toda a 
instalação devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-3P-NR 15-120

AT-8037
ATSUB-3P-NR 40-120

AT-8038
ATSUB-3P-NR 65-120

AT-8039

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC (L-L) / 120 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC (L-L) / 150 VAC (L-N, L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção a In (onda 8/20 µs): Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 3

Dimensões: 54 x 90 x 80 mm (3 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11    
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: Imax 40 kA / Un 120 V
AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Imax 15 kA / Un 120 V
AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Imax 65 kA / Un 120 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Possui módulos desencastráveis que permite a sua substituição em caso 
de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. Ensaiado 
e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a norma UNE-EN 
61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de 
categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 
e ATCOVER.

> Constituídos por varistores de óxido de zinco com capacidade de 
suportar correntes muito altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção compacta com módulos desencastráveis que permite a 

sua rápida troca em caso de rotura.
> Não produz em nenhum momento a interrupção 

das linhas de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico 

e remoto ou comutado. Quando o avisador está verde, o cartucho  
em bom estado. Senão deve ser substituído.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).   
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão adequada 
para cada caso. 

Proteção eficaz mediante 
varistores de óxido metálico contra 
sobretensões transitórias, para 
linhas de alimentação elétrica tipo 
TNC. Proteção média segundo a 
proteção em cascata recomendada 
no Regulamento de Baixa Tensão 
(REBT ITC23).

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases que se precise proteger, ao neutro e à terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos sensíveis.

AT-8070 ATSUB-3P-NR 15 TNC: corrente de pico 15 kA. Un 230 V
AT-8071 ATSUB-3P-NR 40 TNC: corrente de pico 40 kA. Un 230 V
AT-8072 ATSUB-3P-NR 65 TNC: corrente de pico 65 kA. Un 230 V
AT-8073 ATSUB-3P-NR 15-120 TNC: corrente de pico 15 kA. Un 120 V
AT-8074 ATSUB-3P-NR 40-120 TNC: corrente de pico 40 kA. Un 120 V
AT-8075 ATSUB-3P-NR 65-120 TNC: corrente de pico 65 kA. Un 120 V

NOMENCLATURA

Corrente máx. de 
descarga em kA

Tensão nominal 
linha - terra

Protetor compacto para linhas de fornecimento elétrico trifásico TNC
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Referência:
ATSUB-3P 15 TNC

AT-8070
ATSUB-3P 40 TNC

AT-8071
ATSUB-3P 65 TNC

AT-8072

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 3

Dimensões: 54 x 90 x 80 mm (3 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DADOS TÉCNICOS

AT-8248 ATSUB Mod. 40: Imax 40 kA
AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15 kA
AT-8268 ATSUB Mod. 65: Imax 65 kA

ACESSÓRIOSDIMENSÕES (mm)

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-3P-NR 15-120 TNC

AT-8073
ATSUB-3P-NR 40-120 TNC

AT-8074
ATSUB-3P-NR 65-120 TNC

AT-8075

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 120 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 150 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 3

Dimensões: 54 x 90 x 80 mm (3 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normaUNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

ACESSÓRIOS

AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: Imax 40 kA / Un120 V
AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Imax 15 kA / Un120 V
AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Imax 65 kA / Un 120 V

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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AT-8035 ATSUB-2P-NR 15 TT: corrente de pico 15 kA. Un 230 V
AT-8020 ATSUB-2P-NR 40 TT: corrente de pico 40 kA. Un 230 V 
AT-8026 ATSUB-2P-NR 65 TT: corrente de pico 65 kA. Un 230 V

 INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases que se precise proteger, ao neutro e à terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos sensíveis.

Possui módulos desencastráveis que permite a sua substituição em caso 
de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a ca blagem. Ensaiado 
e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a norma UNE-EN 
61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de 
categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, 
ATSHIELD e ATCOVER.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes muito altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção compacta com módulos desencastráveis que permite 

a sua rápida troca em caso de rotura.
> Não produz em nenhum momento a interrupção das linhas 

de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico 

e remoto ou comutado. Quando o avisador está verde, cartucho em 
bom estado. Senão deve ser substituído.

Os protetores da série  ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão adequada 
para cada caso. 

Proteção eficaz mediante varistores 
de óxido metálico e descarregadores 
de gás contra sobretensões 
transitórias, para linhas de 
alimentação elétrica com ou sem 
neutro. Permite proteger linhas 
trifásicas tipo TT. Proteção média 
segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de 
Baixa Tensão (REBT ITC23).

Corrente máx. de 
descarga em kA

Tensão nominal
linha - terra

Protetor compacto para linhas de fornecimento elétrico monofásico TT

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

NOMENCLATURA

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção seja correta, as 
redes de terra de toda a instalação devem estar unidas, diretamente ou 
mediante disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na 
sua utilização ou instalação não se respeitarem as indicações desta ficha, 
a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

Referência:
ATSUB-2P-NR 15 TT

AT-8035
ATSUB-2P-NR 40 TT

AT-8020
ATSUB-2P-NR 65 TT

AT-8026

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção a In (onda 8/20 µs): Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11       
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8248 ATSUB Mod. 40: Imax 40 kA
AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15 kA
AT-8268 ATSUB Mod. 65: Imax 65 kA
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra
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AT-8232 ATSUB-2P 15 TT: corrente de pico 15 kA. Un 230 V
AT-8235 ATSUB-2P 40 TT: corrente de pico 40 kA. Un 230 V 
AT-8238 ATSUB-2P 65 TT: corrente de pico 65 kA. Un 230 V
AT-8234 ATSUB-2P 15-120 TT: corrente de pico 15 kA. Un 120 V
AT-8237 ATSUB-2P 40-120 TT: corrente de pico 40 kA. Un 120 V
AT-8280 ATSUB-2P 65-120 TT: corrente de pico 65 kA. Un 120 V
AT-8047 ATSUB-2P 15-300 TT: corrente de pico 15 kA. Un 300 V
AT-8048 ATSUB-2P 40-300 TT: corrente de pico 40 kA. Un 300 V
AT-8049 ATSUB-2P 65-300 TT: corrente de pico 65 kA. Un 300 V
AT-8233 ATSUB-2P 15-400 TT: corrente de pico 15 kA. Un 400 V
AT-8236 ATSUB-2P 40-400 TT: corrente de pico 40 kA. Un 400 V

 INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases que se precise proteger, ao neutro e à terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos sensíveis.

Possui módulos desencastráveis que permite a sua substituição em 
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. 
Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 
e ATCOVER.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes muito altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção compacta com módulos desencastráveis que permite a 

sua rápida troca em caso de rotura.
> Não produz em nenhum momento a interrupção das 

linhas de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico e 

remoto ou comutado. Quando o avisador está verde, cartucho em 
bom estado. Senão deve ser substituído.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão em alterna 
adequada para cada caso. 
Por exemplo inclui-se os dados técnicos dos protetores adequados 
para proteger os equipamentos preparados para tensões americanas.  
(tensão de linha 230 V e tensão linha – terra 120 V), tensões superiores a 
230 V (tensão de linha 520 V e tensão de linha – neutro 300 V), e tensões 
de aerogeradores (tensão de linha 690 V e tensão de linha – terra 400 V).

Proteção eficaz mediante 
varistores de óxido metálico e 
descarregadores de gás contra 
sobretensões transitórias, para 
linhas de alimentação elétrica com  
neutro tipo TT. Proteção média 
segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de 
Baixa Tensão (REBT ITC23).

Corrente máx. de 
descarga em kA

Tensão nominal 
linha - terra

Protetor compacto para linhas de fornecimento elétrico monofásico TT

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção seja correta, as redes de terra de toda 
a instalação devem estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e a sua resistência 
deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se comprometida.

NOMENCLATURA
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DADOS TÉCNICOS

Referência:
ATSUB-2P 15 TT

AT-8232
ATSUB-2P 40 TT

AT-8235
ATSUB-2P 65 TT

AT-8238

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção a In(onda 8/20 µs): Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11       
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8248 ATSUB Mod. 40: Imax 40 kA
AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15 kA
AT-8268 ATSUB Mod. 65: Imax 65 kA
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra
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Referência:
ATSUB-2P 15-120 TT

AT-8234
ATSUB-2P 40-120 TT

AT-8237
ATSUB-2P 65-120 TT

AT-8280

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 120 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 150 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão:  Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

ACESSÓRIOS

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: Imax 40 kA / Un 120 V
AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Imax 15 kA / Un 120 V
 AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Imax 65 kA / Un 120 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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DADOS TÉCNICOS

Referência:
ATSUB-2P 15-300 TT

AT-8047
ATSUB-2P 40-300 TT

AT-8048
ATSUB-2P 65-300 TT

AT-8049

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 300 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 320 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção a In(onda 8/20 µs): Up(In) 1400 V 1500 V 1800 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 900 V 1100 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1100 V 1200 V 1300 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11       
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

ACESSÓRIOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

AT-8043 ATSUB Mod. 40-300: Imax 40 kA / Un 300 V
AT-8044 ATSUB Mod. 15-300: Imax 15 kA / Un 300 V
AT-8045 ATSUB Mod. 65-300: Imax 65 kA / Un 300 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

ACESSÓRIOS

AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: Imax 40 kA / Un 400 V
AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: Imax 15 kA / Un 400 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

Referência:
ATSUB-2P 15-400 TT 

AT-8233
ATSUB-2P 40-400 TT 

AT-8236

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2

Tensão nominal: Un 400 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 2100 V 2300 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1800 V 1800 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1900 V 2000 V

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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AT-8010 ATSUB-2P 15 TN: corrente de pico 15 kA. Un 230 V
AT-8009 ATSUB-2P 40 TN: corrente de pico 40 kA. Un 230 V
AT-8011 ATSUB-2P 65 TN: corrente de pico 65 kA. Un 230 V
AT-8012 ATSUB-2P 15-120 TN: corrente de pico 15 kA. Un 120 V
AT-8013 ATSUB-2P 40-120 TN: corrente de pico 40 kA. Un 120 V
AT-8014 ATSUB-2P 65-120 TN: corrente de pico 65 kA. Un 120 V
AT-8053 ATSUB-4P 15-300 TN: corrente de pico 15 kA. Un 300 V
AT-8054 ATSUB-4P 40-300 TN: corrente de pico 40 kA. Un 300 V
AT-8055 ATSUB-4P 65-300 TN: corrente de pico 65 kA. Un 300 V
AT-8015 ATSUB-2P 15-400 TN: corrente de pico 15 kA. Un 400 V
AT-8016 ATSUB-2P 40-400 TN: corrente de pico 40 kA. Un 400 V

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases que se precise proteger, ao neutro e à terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos sensíveis.

Possui módulos desencastráveis que permite a sua substituição em 
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. 
Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23.

> Coordenável com os protetores das séries  ATSHOCK, ATSHIELD 
e ATCOVER.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes muito altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção compacta com módulos desencastráveis que permite a 

sua rápida troca em caso de rotura.
> Não produz em nenhum momento a interrupção das 

linhas de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico e 

remoto ou comutado. Quando o avisador está verde, cartucho em 
bom estado. Senão deve ser substituído.

Os protetores da série foram submetidos a ensaios em laboratórios 
oficiais e independentes para obter as suas características segundo 
as normas de aplicação (inscritas na tabela).  
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão em alterna 
adequada para cada caso. 
Por exemplo inclui-se os dados técnicos dos protetores adequados 
para proteger os equipamentos preparados para tensões americanas.  
(tensão de linha 230 V e tensão linha – terra 120 V), tensões superiores a 
230 V (tensão de linha 520 V e tensão de linha – neutro 300 V), e tensões 
de aerogeradores (tensão de linha 690 V e tensão de linha – terra 400 V).

Proteção eficaz mediante 
varistores de óxido metálico e 
descarregadores de gás contra 
sobretensões transitórias, para 
linhas de alimentação elétrica com  
neutro tipo TT. Proteção média 
segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de 
Baixa Tensão (REBT ITC23).

Corrente máx. de 
descarga em kA

Tensão nominal 
linha - terra

Protetor compacto para linhas de fornecimento elétrico monofásico TN

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

NOMENCLATURA

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção seja correta, as 
redes de terra de toda a instalação devem estar unidas, diretamente ou 
mediante disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na 
sua utilização ou instalação não se respeitarem as indicações desta ficha, 
a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se comprometida.
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DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-2P 15 TN

AT-8010
ATSUB-2P 40 TN

AT-8009
ATSUB-2P 65 TN

AT-8011

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção a In (onda 8/20 µs): Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8248 ATSUB Mod. 40: Imax 40 kA
AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15 kA
AT-8268 ATSUB Mod. 65: Imax 65 kA
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(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

ACESSÓRIOS

Referência:
ATSUB-2P 15-120 TN

AT-8012
ATSUB-2P 40-120 TN

AT-8013
ATSUB-2P 65-120 TN

AT-8014

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 120 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 150 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: Imax 40 kA / Un 120 V
AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Imax 15 kA / Un 120 V
AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Imax 65 kA / Un 120 V

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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ACESSÓRIOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

DADOS TÉCNICOS

Referência:
ATSUB-2P 15-300 TN

AT-8053
ATSUB-2P 40-300 TN

AT-8054
ATSUB-2P 65-300 TN

AT-8055

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 300 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 320 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1400 V 1500 V 1800 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 900 V 1100 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1100 V 12000 V 1300 V

Corrente impulsional por pólo (10/350 µs): Iimp - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

AT-8043 ATSUB Mod. 40-300: Imax 40 kA / Un 300 V
AT-8044 ATSUB Mod. 15-300: Imax 15 kA / Un 300 V
AT-8045 ATSUB Mod. 65-300: Imax 65 kA / Un 300 V

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-2P 15-400 TN

AT-8015
ATSUB-2P 40-400 TN

AT-8016

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2

Tensão nominal: Un 400 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 2100 V 2300 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1800 V 1800 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1900 V 2000 V

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DADOS TÉCNICOS

AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: Imax 40 kA / Un 400 V
AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: Imax 15 kA / Un 400 V

ACESSÓRIOS
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Possui módulos desencastráveis que permite a sua substituição em caso 
de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. Ensaiado 
e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a norma UNE-EN 
61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de 
categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, 
ATSHIELD e ATCOVER.

> Constituídos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes muito altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção unipolar com módulo sedencastráveis.
> Não produz interrupção das linhas de alimentação.
> Proteção modular de pequeno tamanho.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico.

Quando esta amarelo, o cartucho esta em bom estado. Senão deve 
ser substituído. Os protetores da série ATSUB foram submetidos a 
ensaios em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).  
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão em alterna 
adequada para cada caso. Por exemplo inclui-se as fichas técnicas 
dos protetores adequados para proteger os equipamentos preparados 
para tensões americanas. (tensão de linha 230 V e tensão linha – terra 
120 V), tensões superiores a 230 V (tensão de linha 520 V e tensão de 
linha – neutro 300 V), e tensões de aerogeradores (tensão de linha 690 
V e tensão de linha – terra 400 V).

Proteção eficaz mediante varistores de 
óxido metálico e descarregadores de 
gás contra sobretensões transitórias, 
para linhas de alimentação elétrica 
com ou sem neutro. Permite proteger 
linhas trifásicas tipo TT, TNS, TNC e IT. 
Proteção média segundo a proteção em 
cascata recomendada no Regulamento 
de Baixa Tensão (REBT ITC23).

Corrente máx. de 
descarga em kA

Tensão nominal 
linha - terra

Protetor unipolar para linhas de fornecimento elétrico

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

NOMENCLATURA

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases que se precise proteger e à terra. Como exemplo mostra-se a 
ligação de 3 ATSUB-P em uma linha de alimentação trifásico tipo TNC.

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma inductância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que não 
alimentem equipamentos sensíveis.

AT-8222 ATSUB-P 15: corrente de pico de 15 kA. Un 230 V
AT-8242 ATSUB-P 40: corrente de pico de 40 kA. Un 230 V
AT-8262 ATSUB-P 65: corrente de pico de 65 kA. Un 230 V
AT-8202 ATSUB-P N: para proteção neutro-terra
AT-8290 ATSUB-P 15-120: corrente de pico 15 kA. Un 120 V
AT-8291 ATSUB-P 40-120: corrente de pico 40 kA. Un 120 V
AT-8292 ATSUB-P 65-120: corrente de pico 65 kA. Un 120 V
AT-8056 ATSUB-P 15-300: corrente de pico 15 kA. Un 300 V
AT-8057 ATSUB-P 40-300: corrente de pico 40 kA. Un 300 V
AT-8058 ATSUB-P 65-300: corrente de pico 65 kA. Un 300 V
AT-8226 ATSUB-P 15-400: corrente de pico 15 kA. Un 400 V
AT-8246 ATSUB-P 40-400: corrente de pico 40 kA. Un 400 V

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção seja correta, as 
redes de terra de toda a instalação devem estar unidas, diretamente ou 
mediante disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na 
sua utilização ou instalação não se respeitarem as indicações desta ficha, 
a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência:
ATSUB-P 15

AT-8222
ATSUB-P 40

AT-8242
ATSUB-P 65

AT-8262
ATSUB-P N

AT-8202

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 230 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

AT-8248 ATSUB Mod. 40: Imax 40 kA
AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15 kA
AT-8268 ATSUB Mod. 65: Imax 65 kA
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra
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(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-P 15-120

AT-8290
ATSUB-P 40-120

AT-8291
ATSUB-P 65-120

AT-8292
ATSUB-P N

AT-8202

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 120 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 150 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normaUNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DADOS TÉCNICOS

AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: Imax 40 kA / Un 120 V
AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Imax 15 kA / Un 120 V
AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Imax 65 kA / Un 120 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

ACESSÓRIOS

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-P 15-300

AT-8056
ATSUB-P 40-300

AT-8057
ATSUB-P 65-300

AT-8058
ATSUB-P N

AT-8202

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 300 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 320 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1400 V 1500 V 1800 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 900 V 1100 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1100 V 1200 V 1300 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DADOS TÉCNICOS

ACESSÓRIOS

AT-8043 ATSUB Mod. 40-300: Imax 40 kA / Un 300 V
AT-8044 ATSUB Mod. 15-300: Imax 15 kA / Un 300 V
AT-8045 ATSUB Mod. 65-300: Imax 65 kA / Un 300 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-P 15-400

AT-8226
ATSUB-P 40-400

AT-8246
ATSUB-P N

AT-8202

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 400 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 2100 V 2300 V 2100 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1800 V 1800 V 1800 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1900 V 2000 V 1900 V

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DADOS TÉCNICOS

ACESSÓRIOS

AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: Imax 40 kA / Un 400 V
AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: Imax 15 kA / Un 400 V

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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Possui módulos desencastráveis que permite a sua substituição em 
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. 
Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 
e ATCOVER.

> Constituídos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes muito altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção unipolar com módulo desencastráveis.
> Não produz interrupção das linhas de alimentação.
> Proteção modular de pequeno tamanho.
> Dispositivo termodinâmico de controlo com avisador mecânico e 

remoto ou comutado. Quando o avisador está verde, cartucho em 
bom estado. Se não substituir.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão em 
alterna adequada para cada caso. 
Por exemplo inclui-se os dados técnicos dos protetores adequados para 
proteger os equipamentos preparados para tensões americanas.  
(tensão de linha 230 V e tensão linha – terra 120 V), tensões superiores a 
230 V (tensão de linha 520 V e tensão de linha – neutro 300 V), e tensões 
de aerogeradores (tensão de linha 690 V e tensão de linha – terra 400 V).

Proteção eficaz mediante varistores de 
óxido metálico e descarregadores de 
gás contra sobretensões transitórias, 
para linhas de alimentação elétrica com 
ou sem neutro. Permite proteger linhas 
trifásicas tipo TT, TNS, TNC e IT. Proteção 
média segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de Baixa 
Tensão (REBT ITC23).

Corrente máx. de 
descarga em kA

Tensão nominal 
linha - terra

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção seja 
correta, as redes de terra de toda a instalação devem estar unidas, 
diretamente ou mediante disruptores, e a sua resistência deve ser 
inferior a 10 Ω. Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem 
as indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.

Protetor unipolar para linhas de fornecimento elétrico

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

NOMENCLATURA

AT-8223 ATSUB-PR 15: corrente de pico de 15 kA. Un 230 V
AT-8243 ATSUB-PR 40: corrente de pico de 40 kA. Un 230 V
AT-8263 ATSUB-PR 65: corrente de pico de 65 kA. Un 230 V
AT-8203 ATSUB-PR N: para proteção neutro-terra
AT-8293 ATSUB-PR 15-120: corrente de pico 15 kA. Un 120 V
AT-8294 ATSUB-PR 40-120: corrente de pico 40 kA. Un 120 V
AT-8295 ATSUB-PR 65-120: corrente de pico 65 kA. Un 120 V
AT-8059 ATSUB-PR 15-300: corrente de pico 15 kA. Un 300 V 
AT-8060 ATSUB-PR 40-300: corrente de pico 40 kA. Un 300 V
AT-8061 ATSUB-PR 65-300: corrente de pico 65 kA. Un 300 V
AT-8227 ATSUB-PR 15-400: corrente de pico 15 kA. Un 400 V
AT-8247 ATSUB-PR 40-400: corrente de pico 40 kA. Un 400 V

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases que se precise proteger e à terra. Como exemplo mostra-se a 
ligação de 3 ATSUB-PR em uma linha de alimentação trifásico tipo TNC. 
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possivel, por uma indutancia tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que não 
alimentem equipamentos sensíveis.
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(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-PR 15

AT-8223
ATSUB-PR 40

AT-8243
ATSUB-PR 65

AT-8263
ATSUB-PR N

AT-8203

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 230 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

AT-8248 ATSUB Mod. 40: Imax 40 kA
AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15 kA
AT-8268 ATSUB Mod. 65: Imax 65 kA
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

DADOS TÉCNICOS
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(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-PR 15-120

AT-8293
ATSUB-PR 40-120

AT-8294
ATSUB-PR 65-120

AT-8295
ATSUB-PR N

AT-8203

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 120 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 150 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.

DADOS TÉCNICOS

ACESSÓRIOS

AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: Imax 40 kA / Un 120 V
AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Imax 15 kA / Un 120 V
AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Imax 65 kA / Un 120 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra
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(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-PR 15-300

AT-8059
ATSUB-PR 40-300

AT-8060
ATSUB-PR 65-300

AT-8061
ATSUB-PR N

AT-8203

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 300 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 320 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1400 V 1500 V 1800 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 900 V 1100 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1100 V 1200 V 1300 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.

ACESSÓRIOS

AT-8043 ATSUB Mod. 40-300: Imax 40 kA / Un 300 V
AT-8044 ATSUB Mod. 15-300: Imax 15 kA / Un 300 V
AT-8045 ATSUB Mod. 65-300: Imax 65 kA / Un 300 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

DADOS TÉCNICOS
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

ACESSÓRIOS

AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: Imax 40 kA / Un 400 V
AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: Imax 15 kA / Un 400 V
AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

Referência:
ATSUB-PR 15-400

AT-8227
ATSUB-PR 40-400

AT-8247
ATSUB-PR N

AT-8203

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 400 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 2100 V 2300 V 2100 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1800 V 1800 V 1800 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1900 V 2000 V 1900 V

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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AT-8220 ATSUB 15: corrente de pico de 15 kA. Un 230 V
AT-8240 ATSUB 40: corrente de pico de 40 kA. Un 230 V
AT-8260 ATSUB 65: corrente de pico de 65 kA. Un 230 V
AT-8201 ATSUB N: para proteção neutro-terra
AT-8230 ATSUB 15-120: corrente de pico 15 kA. Un 120 V
AT-8250 ATSUB 40-120: corrente de pico 40 kA. Un 120 V
AT-8270 ATSUB 65-120: corrente de pico 65 kA. Un 120 V
AT-8062 ATSUB 15-300: corrente de pico 15 kA. Un 300 V
AT-8063 ATSUB 40-300: corrente de pico 40 kA. Un 300 V
AT-8064 ATSUB 65-300: corrente de pico 65 kA. Un 300 V
AT-8224 ATSUB 15-400: corrente de pico 15 kA. Un 400 V
AT-8244 ATSUB 40-400: corrente de pico 40 kA. Un 400 V
AT-8264 ATSUB 65-400: corrente de pico 65 kA. Un 400 V

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases que se precise proteger e à terra. Como exemplo mostra-se a 
ligação de 3 ATSUB em uma linha de alimentação trifásica tipo TNC. 
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que 
não alimentem equipamentos sensíveis.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, 
ATSHIELD e ATCOVER.

> Constituídos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes muito altas.

> Possibilidade de união dos módulos através de rebite para ter 
blocos de 2, 3 ou 4 elementos.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção unipolar.
> Não produz interrupção das linhas de alimentação.
> Proteção modular de pequeno tamanho.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico. Quando 

este é amarelo, protetor em bom estado. Senão deve ser substituído.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios em 
laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão em alterna 
adequada para cada caso. 
Por exemplo inclui-se os dados técnicos dos protetores adequados para 
proteger os equipamentos preparados para tensões americanas.  
(tensão de linha 230 V e tensão linha – terra 120 V), tensões superiores a 
230 V (tensão de linha 520 V e tensão de linha – neutro 300 V), e tensões 
de aerogeradores (tensão de linha 690 V e tensão de linha – terra 400 V).

Proteção eficaz, mediante varistores de 
óxido metálico e descarregadores de gás, 
contra sobretensões transitórias, para linhas 
de alimentação elétrica com ou sem neutro. 
Permite proteger linhas trifásicas tipo TT, 
TNS, TNC e IT. Proteção média segundo 
a proteção em cascata recomendada no 
Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23). 

Corrente máx. de 
descarga em kA

Tensão nominal 
linha - terra

Protetor unipolar para linhas de fornecimento elétrico

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção seja correta, as 
redes de terra de toda a instalação devem estar unidas, diretamente ou 
mediante disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na 
sua utilização ou instalação não se respeitarem as indicações desta ficha, 
a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se comprometida.

NOMENCLATURA
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DADOS TÉCNICOS

Referência:
ATSUB 15
AT-8220

ATSUB 40
AT-8240

ATSUB 65
AT-8260

ATSUB N
AT-8201

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 230 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm)

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB 15-120

AT-8230
ATSUB 40-120

AT-8250
ATSUB 65-120

AT-8270
ATSUB N
AT-8201

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 120 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 150 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB 15-300

AT-8062
ATSUB 40-300

AT-8063
ATSUB 65-300

AT-8064
ATSUB N
AT-8201

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 300 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 320 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1400 V 1500 V 1800 V 2100 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 900 V 1100 V 1800 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1100 V 1200 V 1300 V 1900 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB 15-400

AT-8224
ATSUB 40-400

AT-8244
ATSUB 65-400

AT-8264
ATSUB N
AT-8201

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 400 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 2100 V 2300 V 2500 V 2100 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1800 V 1800 V 1900 V 1800 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1900 V 2000 V 2100 V 1900 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Para outras tensões, consultar o Dpto.
Técnico de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.



> ATSUB-R

ATSUB-R 65 – 400

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

>

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS at3w.com272

AT-8221 ATSUB-R 15: corrente de pico de 15 kA. Un 230 V
AT-8241 ATSUB-R 40: corrente de pico de 40 kA. Un 230 V
AT-8261 ATSUB-R 65: corrente de pico de 65 kA. Un 230 V
AT-8204 ATSUB-R N: para proteção neutro-terra
AT-8299 ATSUB-R 15-120: corrente de pico 15 kA. Un 120 V
AT-8208 ATSUB-R 40-120: corrente de pico 40 kA. Un 120 V
AT-8209 ATSUB-R 65-120: corrente de pico 65 kA. Un 120 V
AT-8065 ATSUB-R 15-300: corrente de pico 15 kA. Un 300 V
AT-8066 ATSUB-R 40-300: corrente de pico 40 kA. Un 300 V
AT-8067 ATSUB-R 65-300: corrente de pico 65 kA. Un 300 V
AT-8225 ATSUB-R 15-400: corrente de pico 15 kA. Un 400 V
AT-8245 ATSUB-R 40-400: corrente de pico 40 kA. Un 400 V
AT-8265 ATSUB-R 65-400: corrente de pico 65 kA. Un 400 V

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases que se precise proteger e à terra. Como exemplo, mostra-se a 
ligação de 3 ATSUB-R em uma linha de alimentação trifásico tipo TNC.

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
produzir grandes sobretensões depois do quadro principal mas que não 
alimentem equipamentos especialmente sensíveis.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 1, 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, 
ATSHIELD e ATCOVER.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes muito altas.

> Possibilidade de união dos módulos através de rebite para ter 
blocos de 2, 3 ou 4 elementos.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção unipolar.
> Não produz interrupção das linhas de alimentação.
> Proteção modular de pequeno tamanho.
> Dispositivo termodinâmico de controlo com avisador mecânico 

e remoto ou comutado. Quando o avisador está verde, protetor em 
bom estado. Senão deve ser substituído.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 
Existe a possibilidade de selecionar o protetor para tensão em alterna 
adequada para cada caso. 
Por exemplo inclui-se os dados técnicos dos protetores adequados para 
proteger os equipamentos preparados para tensões americanas.  
(tensão de linha 230 V e tensão linha – terra 120 V), tensões superiores a 
230 V (tensão de linha 520 V e tensão de linha – neutro 300 V), e tensões 
de aerogeradores (tensão de linha 690 V e tensão de linha – terra 400 V).

Proteção eficaz, mediante varistores de 
óxido metálico e descarregadores de gás, 
contra sobretensões transitórias, para linhas 
de alimentação elétrica com ou sem neutro. 
Permite proteger linhas trifásicas tipo TT, 
TNS, TNC e IT. Proteção média segundo 
a proteção em cascata recomendada no 
Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23).  

Corrente máx. de 
descarga em kA

Tensão nominal 
linha - terra

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção seja correta, as redes de terra de toda 
a instalação devem estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e a sua resistência deve 
ser inferior a 10 Ω. Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as indicações desta 
ficha, a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se comprometida.

Protetor unipolar para linhas de fornecimento elétrico

> Série ATSUB
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DADOS TÉCNICOS

Referência:
ATSUB-R 15

AT-8221
ATSUB-R 40

AT-8241
ATSUB-R 65

AT-8261
ATSUB-R N

AT-8204

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 230 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 V (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm)

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-R 15-120

AT-8299
ATSUB-R 40-120

AT-8208
ATSUB-R 65-120

AT-8209
ATSUB-R N

AT-8204

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 120 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 150 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 1400 V 1600 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 700 V 900 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 900 V 1000 V 1100 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-R 15-300

AT-8065
ATSUB-R 40-300

AT-8066
ATSUB-R 65-300

AT-8067
ATSUB-R N

AT-8204

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 300 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 320 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1400 V 1500 V 1800 V 1400 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 900 V 1100 V 700 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1100 V 1200 V 1300 V 1000 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-R 15-400

AT-8225
ATSUB-R 40-400

AT-8245
ATSUB-R 65-400

AT-8265
ATSUB-R N

AT-8204

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV II, III, IV I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 + 2 Tipo 2

Tensão nominal: Un 400 VAC -

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC -

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 20 kA 30 kA 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA 65 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 2100 V 2300 V 2500 V 2100 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1800 V 1800 V 1900 V 1800 V

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 1900 V 2000 V 2100 V 1900 V

Corrente impulsional (10/350 µs): Iimp - 15 kA -

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV -

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305
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INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases que se precise proteger, ao neutro e à terra.

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Recomenda-se a sua utilização em instalações onde se podem 
produzir grandes sobretensões, mas que não alimentem equipamentos 
especialmente sensíveis. 

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 
e ATCOVER.

> Constituídos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção compacta.
> Não produz em nenhum momento a interrupção das 

linhas de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico 

e remoto ou comutado. Quando o avisador está verde, protetor em 
bom estado. Senão deve ser substituído.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).  

AT-8217 ATSUB-D T: corrente de pico 15 kA. Un 230 V
AT-8017 ATSUB40-D T: corrente de pico 40 kA. Un 230 V

Protetor compacto trifásico

> Série ATSUB
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Proteção eficaz mediante varistores de óxido 
metálico e descarregadores de gás contra 
sobretensões transitórias, para linhas de 
alimentação elétrica trifásico com neutro tipo 
TT. Proteção média segundo a proteção em 
cascata recomendada no Regulamento de 
Baixa Tensão (REBT ITC23).
Especialmente preparado para instalar-se em 
habitações segundo a ITC-25 do REBT.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DIMENSÕES (mm)

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-D T

AT-8217
ATSUB40-D T

AT-8017

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) / 230 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-N, L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA 15 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1500 V 1800 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 80 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

 DADOS TÉCNICOS
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AT-8216 ATSUB-D M: corrente de pico 15 kA. Un 230V

INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases que se precise proteger, ao neutro e à terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.
Especialmente recomendado para quadro principal de habitação 
segundo o artigo 16.3 do REBT.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 
e ATCOVER.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes altas.

> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Proteção compacta.
> Não produz em nenhum momento a interrupção 

das linhas de alimentação.
> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico. Quando 

o avisador está amarelo, protetor em bom estado. Se não, substituir.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

Proteção eficaz mediante varistores de óxido 
metálico e descarregadores de gás contra 
sobretensões transitórias, para linhas de 
alimentação elétrica monofásica 
com neutro tipo TT. Proteção média segundo 
a proteção em cascata recomendada no 
Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23). 
Especialmente preparado para instalar em 
habitações segundo a ITC-25 do REBT.

Protetor compacto monofásico para ambiente doméstico

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

Referência:
ATSUB-D M

AT-8216

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 400 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs) In 5 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA

Nível de proteção a In (onda 8/20 µs): Up(In) 1500 V

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1100 V

Tensão residual com onda combinada 6 kV/3 kA: Uo.c. 1500 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 80 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm)

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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AT-8219 ATSUB-D M 3/4 DIN: corrente de pico 15 kA Un 230 V
AT-8021 ATSUB-D M 3/4 DIN-120: corrente de pico 15 kA Un 120 V

INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases que se precise proteger, ao neutro e à terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo ATLINK, 
de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 
e ATCOVER.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes altas.

> Possui módulo desencastrável que permite a sua sustitução em 
caso de avaría ou falha, sem necesidade de desconectar.

> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador luminoso. Se o 
cartucho está danificado ilumina-se a vermelho.

> Tempo de resposta curto.
> Proteção compacta.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratorios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (relacionadas com 
a tabela).

Proteção eficaz mediante varistores de óxido metálico 
e descarregadores de gás contra sobretensões 
transitórias, para linhas de alimentação elétrica 
monofásica com neutro tipo TT. Proteção média 
segundo a proteção em cascata recomendada 
no Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23). 
Especialmente preparado para instalar em habitações 
segundo a ITC-25 do REBT.

Protetor compacto monofásico

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

AT-8210 ATSUB-D M 3/4DIN Mod.: corrente de pico 15 kA Un 230 V
AT-8027 ATSUB-D M 3/4DIN-120 Mod.: corrente de pico 15 kA Un 120 V

ACESSÓRIOSDIMENSÕES (mm)

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-D M 3/4 DIN

AT-8219
ATSUB-D M 3/4 DIN-120

AT-8021

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3

Tensão nominal: Un 230 VAC 120 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 400 VAC 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal descarga por polo (onda 8/20 µs): In 5 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA

Nível de proteção a In(onda 8/20 µs): Up(In) 1500 V 1000 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 50 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 13,5 x 90 x 80 mm (3/4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões: Secção máxima 4 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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AT-8200 ATSUB-D M 1DIN: corrente de pico 15 kA Un  230 V

INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases que se precise proteger, ao neutro e à terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha.

Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo 
menos 10 metros ou, se isto não for possível, por uma indutância tipo 
ATLINK, de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Especialmente recomendado para quadro principal de habitação 
segundo artigo 16.3 do REBT.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD e 
ATCOVER.

> Constituídos por varistores de óxido de zinco e descarregadores de 
gás com capacidade de suportar correntes altas.

> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador luminoso. Este 
avisador tem cor vermelha se o protetor não está em bom estado.

> Tempo de resposta curto.
> Proteção compacta.

Os protetores da série ATSUB foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (relacionadas com 
a tabela).

Protetor compato monofásico para ambiente doméstico

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.

Proteção eficaz mediante varistores de óxido metálico 
e descarregadores de gás contra sobretensões 
transitórias, para linhas de alimentação elétrica 
monofásica com neutro tipo TT. Proteção média 
segundo a proteção em cascata recomendada 
no Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23). 
Especialmente preparado para instalar em habitações 
segundo a ITC-25 do REBT.
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATSUB-D M 1DIN

AT-8200

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 320 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs) In 5 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA

Nível de proteção a In (onda 8/20 µs): Up(In) 1500 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 50 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões: Secção máxima 6 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSUB

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO



> ATCOVER T

>
>

>
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Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> A descarga produz-se num elemento interno encapsulado, sem 
produzir faíscas.

> Conexão de borne duplo para facilitar cablagem (limitado a 63 A).
> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afectar o 

funcionamento da linha nem produzir fugas.
> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 

e ATSUB.
> Protege as fases e o neutro tanto em modo comum como em 

modo diferencial.
> Não produz cortes na alimentação, evitando assim perda de dados 

e outras danos ao utilizador.
> Baixa tensão residual.
> Duplo aviso de não proteção mediante indicador luminoso de falha 

e piloto verde de bom funcionamento.
> Avisador remoto.
> Ligadores aptos para qualquer tipo de ligação.

Os protetores ATCOVER foram submetidos a ensaios em laboratorios 
oficiais e independentes para obter as suas características segundo 
as normas de aplicação.

Proteção eficaz contra sobretensões 
transitórias, para linhas de alimentação 
elétrica TT e TNS, num só dispositivo. 
Coordenação interna de proteções média  
e fina segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de Baixa 
Tensão (REBT ITC23).

Protetor compacto em modo comum e diferencial para linhas de fornecimento elétrico trifásico TT e TNS

> Série ATCOVER

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.

AT-8133 ATCOVER 400T: linhas trifásicas de 400 VAC

AT-8132 ATCOVER 230T: linhas trifásicas de 230 VAC

INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases, neutro e terra. A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Ao ligar-se o protetor, o piloto verde deve acender indicando bom 
funcionamento do protetor. Se acender o avisador de falha ou se se 
apagar o piloto verde, substituir o protetor. 
Pode instalar-se como única proteção ou ainda em combinação com 
outros protetores que suportam correntes de descarga maiores, em 
qualquer caso é necessário que ambos estejam separados por um 
cabo de pelo menos 10 metros ou, se isto não for possível, por uma 
indutância tipo ATLINK, de modo a conseguir a correta coordenação 
entre eles. 
Recomenda-se a sua instalação em:

> Quadros secundários de distribuição que alimentem sistemas 
sensíveis às sobretensões (eletrónicos, informáticos).

> Quadros que alimentem equipamentos importantes como SAIs, 
autómatos, etc. 
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DADOS TÉCNICOS

Referência:
ATCOVER 400T

AT-8133
ATCOVER 230T

AT-8132

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 220 VAC (L-N, L-GND) 230 VAC (L-L) 130 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-N, L-GND) 275 VAC (L-L) 145 VAC (L-N, L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 10 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 30 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up 700 V 500 V

Nível de proteção a In (onda 8/20 µs): Up(In) 900 V 700 V

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tensão residual com onda combinada 6 kV/3 kA: 700 V 450 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 144 x 90 x 80 mm (8 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

DIMENSÕES (mm)

> Série ATCOVER

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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>
>
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 AT-8153 ATCOVER TNC 400T: linhas trifásicas de 400 VAC

AT-8152 ATCOVER TNC 230T: linhas trifásicas de 230 VAC

INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases, neutro e terra. A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Ao ligar-se o protetor, o piloto verde deve acender indicando bom 
funcionamento do protetor. Se acender o avisador de falha ou se se 
apagar o piloto verde, substituir o protetor. 
Pode instalar-se como única proteção ou ainda em combinação com 
outros protetores que suportam correntes de descarga maiores, em 
qualquer caso é necessário que ambos estejam separados por um 
cabo de pelo menos 10 metros ou, se isto não for possível, por uma 
indutância tipo ATLINK, de modo a conseguir a correta coordenação 
entre eles. 
Recomenda-se a sua instalação em:

> Quadros secundários de distribuição que alimentem sistemas 
sensíveis às sobretensões (eletrónicos, informáticos).

> Quadros que alimentem equipamentos importantes como SAIs, 
autómatos, etc. 

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> A descarga produz-se num elemento interno encapsulado, sem 
produzir faíscas.

> Conexão de borne duplo para facilitar cableado (limitado a 63 A).
> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 

funcionamento da linha nem produzir fugas.
> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK,   

ATSHIELD e ATSUB.
> Protege as fases tanto em modo comum como em modo 

diferencial. 
> Não produz cortes na alimentação, evitando assim perda 

de dados e outras danos ao utilizador. 
> Baixa tensão residual.
> Duplo aviso de não proteção mediante indicador luminoso de falha 

e piloto verde de bom funcionamento.
> Avisador remoto.
> Ligadores aptos para qualquer tipo de ligação.

Os protetores ATCOVER foram submetidos a ensaios em laboratorios 
oficiais e independentes para obter as suas  características segundo 
as normas de aplicação.

Proteção eficaz contra sobretensões 
transitórias, para linhas de alimentação elétrica 
TNC e IT, num só dispositivo. Coordenação 
interna de proteções média e fina segundo 
a proteção em cascata recomendada no 
Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23).

Protetor compacto em modo comum e diferencial para linhas de fornecimento elétrico trifásico TNC e IT

> Série ATCOVER

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e a sua 
resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua utilização ou 
instalação não se respeitarem as indicações desta ficha, 
a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se 
comprometida.
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 DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

 DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATCOVER 400T

AT-8153
ATCOVER 230T

AT-8152

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 220 VAC (L-N, L-GND) 230 VAC (L-L) 130 VAC (L-N, L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 440 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND) 275 VAC (L-L) 150 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 10 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 30 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up 700 V 500 V

Nível de proteção a In (onda 8/20 µs): Up(In) 900 V 700 V

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tensão residual com onda combinada 6 kV/3 kA: 700 V 450 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 3

Dimensões: 144 x 90 x 80 mm (8 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATCOVER

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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 AT-8112 ATCOVER 230M: linhas monofásicas de 230 VAC

 AT-8111 ATCOVER 130M: linhas monofásicas de 130 VAC

 INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às fases, neutro e terra. A instalação deve realizar-se sem tensão 
na linha. 
Ao ligar-se o protetor, o piloto verde deve acender indicando bom 
funcionamento do protetor. Se acender o avisador de falha ou se se 
apagar o piloto verde, substituir o protetor. 
Pode instalar-se como única proteção ou ainda em combinação com 
outros protetores que suportam correntes de descarga maiores, em 
qualquer caso é necessário que ambos estejam separados por um 
cabo de pelo menos 10 metros ou, se isto não for possível, por uma 
indutância tipo ATLINK, de modo a conseguir a correta coordenação 
entre eles. 
Recomenda-se a sua instalação em:

> Quadros secundários de distribuição que alimentem sistemas 
sensíveis às sobretensões (eletrónicos, informáticos).

> Quadros que alimentem equipamentos importantes como SAIs, 
autómatos, etc.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 e 3 segundo a 
norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> A descarga produz-se num elemento interno encapsulado, 
sem produzir faíscas.

> Conexão de borne duplo para facilitar cablagem (limitado a 63 A).
> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 

funcionamento da linha nem produzir fugas.
> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 

e ATSUB.
> Protege a fase e o neutro tanto em modo comum como em 

modo diferencial.
> Não produz cortes na alimentação, evitando assim perda de dados 

e outras danos ao utilizador.
> Baixa tensão residual.
> Duplo aviso de não proteção mediante indicador luminoso de falha 

e piloto verde de bom funcionamento.
> Avisador remoto.
> Ligadores aptos para qualquer tipo de ligação.

Os protetores ATCOVER foram submetidos a ensaios em laboratórios 
oficiais e independentes para obter as suas características segundo 
as normas de aplicação.

Protetor compacto em modo comum e diferencial para linhas de fornecimento elétrico monofásico

> Série ATCOVER

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Proteção eficaz contra sobretensões 
transitórias, para linhas de alimentação elétrica 
monofásicou com neutro, num só dispositivo. 
Coordenação interna de proteções média 
e fina segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de Baixa Tensão 
(REBT ITC23).

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

Referência:
ATCOVER 230M

AT-8112
ATCOVER 130M

AT-8111

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3

Tensão nominal: Un 230 VAC 130 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC 150 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 μs): In 10 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 μs): Imax 30 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 μs): Up 700 V 500 V

Nível de proteção a In (onda 8/20 μs): Up(In) 900 V 700 V

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tensão residual com onda combinada 6 kV/3 kA: 700 V 450 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND: Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Contato livre de potencial para o controlo remoto

Conexão: Secção máxima unifilar / multifilar: 1,5 mm2

Saída contato: Comutado

Tensão de funcionamento: 250 VAC (tensão máx. de funcionamento da alimentação do dispositivo de alarme)

Corrente máxima: 2 A (corrente máxima da alimentação do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm)

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATCOVER

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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AT-8435 ATLINK 35: para linhas de IL ≤ 35 A
AT-8463 ATLINK 63: para linhas de IL ≤ 63 A

INSTALAÇÃO

As indutâncias ATLINK instalam-se em série com a linha de baixa 
tensão, isto é, seccionando a linha de alimentação elétrica e ligando 
os dois extremos obtidos aos bornes de entrada e saída do ATLINK. 
É necessário um dispositivo ATLINK por cada uma das fases e outro 
para o neutro. Não se deve ligar à terra.

Coordena os protetores ATSHOCK e/ou ATSHIELD com os protetores 
ATSUB e/ou ATCOVER quando ambos não podem separar-se por um 
cabo de pelo menos 10 metros.

Se necessitar de um dispositivo ATLINK por cada uma das fases e
outro para o neutro. Devem ser selecionados tendo em conta a
corrente de funcionamento da linha, já que esta vai circular através
do dispositivo continuamente.

Ensaiada e certificada a sua capacidade de coordenação com onda
tipo raio 10/350µs segundo UNE-EN 61643-11.

> Permite instalar-se em conjuntos protetores para distintas etapas, 
já que substitui mediante uma indutância a quantidade de cabo 
necessária para coordenação dos protetores.

> Ligadores aptos para qualquer tipo de ligação.

O funcionamento dos equipamentos ATLINK foi certificado por 
laboratórios oficiais independentes, verificando a correta 
coordenação entre protetores.

Para uma correta proteção contra 
sobretensões transitórias a coordenação 
entre protetores é fundamental. As 
indutâncias da série ATLINK  
produzem o desacopolamento entre 
protetores ligados em paralelo numa 
mesma linha, de forma que cada um atue 
no momento preciso conseguindo o duplo 
objetivo de suportar a corrente associada 
ao raio e reduzir a sobretensão a um nível 
admissível pelos equipamentos ligados a 
essa linha. 

Indutância para coordenação de protetores de fornecimento elétrico

> Série ATLINK

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

Referência:
ATLINK 35
AT-8435

ATLINK 63
AT-8463

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Corrente maxima de funcionamento: IL 35 A 63 A

Tensão nominal: Un 230 VAC 

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC 

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente máxima coordenada (8/20 µs): Imax 100 kA

Corrente impulsional coordenada (10/350 µs): Iimp 100 kA

Indutância: L 15 μH

Resistência: 3 mΩ

Instalação do dispositivo: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Dimensões: 72 x 90 x 80 mm (4 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2

Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATLINK

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases, ao neutro e à terra.
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. Quando se 
instalam como proteção média é necessário que estejam separados 
das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10 metros 
ou, se isto não for possível, por quatro indutâncias tipo ATLINK, de 
modo a conseguir a correta coordenação entre eles.Ficam instalados em paralelo com a linha, sem afetar em absoluto 

o seu funcionamento em condições normais. Podem realizar-se 
combinações para a proteção tanto em modo comum (à terra) como 
em modo diferencial (entre fases e neutro). 
Caixa compacta, fácil de instalar e com as vantagens dos 
protetores de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.: robustos, rápidos, 
fiáveis e ensaiados para obter as características segundo as 
normas de aplicação (UNE-EN 61643-11) em laboratórios oficiais 
e independentes.

Os armários de proteção estanques ATCOMPACT são compostos 
por protetores da mesma série a fim de proteger todas as fases, 
inclui os fusíveis de protecção contra curto-circuitos.

Referência Modelo Descrição

AT-8190 ATCOMPACT CDA T1 15 kA Proteção de linhas trifásicas com 3 x ATSUB65 + ATSUB N em caixa duplo isolamento

AT-8191 ATCOMPACT CDA T1 25 kA Proteção de linhas trifásicas com 3 x ATSUB100 + ATSHOCK N em caixa duplo isolamento

AT-8192 ATCOMPACT CDA T1 30 kA Proteção de linhas trifásicas com 3 x ATSHOCK30 + ATSHOCK N em caixa duplo isolamento

T1: Proteção trifásica de tipo 1
T2: Proteção trifásica de tipo 2

M1: Proteção monofásica de tipo 1
M2: Proteção monofásica de tipo 2

Corrente de pico 
por pólo

Armários estanques de proteção multipolar para linhas de fornecimento elétrico que 
incluem os fusiveis de proteção

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

NOMENCLATURA

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

Referência: AT-8190

Categorias de proteção segundo REBT: II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1,2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 440 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 65 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 15 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1600 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 80 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +80 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 380 x 285 x 190 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

Proteção compacta para linhas trifásicas de fornecimento elétrico em armário de duplo isolamento

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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DADOS TÉCNICOS

Referência: AT-8191

Categorias de proteção segundo REBT: II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1,2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 440 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 100 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 25 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 1500 V 

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 2400 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 80 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +80 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 380 x 285 x 190 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

Proteção compacta para linhas trifásicas de fornecimento elétrico em armário de duplo isolamento

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Referência: AT-8192

Categorias de proteção segundo REBT: II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 440 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 40 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 30 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 2500 V 

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 3000 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 80 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +80 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 380 x 285 x 190 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

Proteção compacta para linhas trifásicas de fornecimento elétrico em armário de duplo isolamento

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases, ao neutro e à terra.
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha. 
Quando se instalam como proteção média é necessário que estejam 
separados das proteções grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 
10 metros ou, se isto não for possível, por quatro indutâncias tipo 
ATLINK, de modo a conseguir a correta coordenação entre eles.

Ficam instalados em paralelo com a linha, sem afetar em absoluto 
o seu funcionamento em condições normais. Podem realizar-se 
combinações para a proteção tanto em modo comum (à terra) como 
em modo diferencial (entre fases e neutro). 
Caixa compacta, fácil de instalar e com as vantagens dos 
protetores de  Aplicaciones Tecnológicas, S.A.: robustos, rápidos, 
fiáveis e ensaiados para obter as características segundo as 
normas de aplicação (UNE-EN 61643-11) em laboratórios oficiais 
e independentes.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção seja 
correta, as redes de terra de toda a instalação devem estar unidas, 
diretamente ou mediante disruptores, e a sua resistência deve ser 
inferior a 10 Ω. Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem 
as indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.

Referência Modelo Descrição

AT-8131 ATCOMPACT 
M2 30 kA

Proteção de linhas monofásicas com 
ATCOVER 230M

AT-8130 ATCOMPACT T2 
30 kA

Proteção de linhas trifásicas com 
ATCOVER 400T

AT-8117 ATCOMPACT 
M2 15 kA

Proteção de linhas monofásicas com 
ATSUB-2P 15

AT-8122 ATCOMPACT T2 
15 kA

Proteção de linhas trifásicas com 
ATSUB-4P 15

AT-8139 ATCOMPACT 
M2 40 kA

Proteção de linhas monofásicas com 
ATSUB-2P 40

AT-8140 ATCOMPACT T2 
40 kA

Proteção de linhas trifásicas com
ATSUB-4P 40

AT-8119 ATCOMPACT 
M2 65 kA

Proteção de linhas monofásicas com 
ATSUB-2P 65

AT-8120 ATCOMPACT T2 
65 kA

Proteção de linhas trifásicas com 
ATSUB-4P 65

AT-8161 ATCOMPACT 
M1 30 kA

Proteção de linhas monofásicas com 
ATSHIELD 230M

AT-8160 ATCOMPACT T1 
30 kA

Proteção de linhas trifásicas com 
ATSHIELD 400T

AT-8149 ATCOMPACT 
M1 50 kA

Proteção de linhas monofásicas com 
ATSHOCK

AT-8150 ATCOMPACT T1 
50 kA

Proteção de linhas trifásicas com 
ATSHOCK

T1: Proteção trifásica de tipo 1
T2: Proteção trifásica de tipo 2

M1: Proteção monofásica de tipo 1
M2: Proteção monofásica de tipo 2

Corrente de pico 
por pólo

Armários estanques de proteção multipolar para linhas de fornecimento elétrico que 
incluem os fusíveis de proteção

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Os armários de proteção estanques ATCOMPACT são compostos 
por protetores da mesma série a fim de proteger todas as fases, 
inclui os fusíveis de protecção contra curto-circuitos.

NOMENCLATURA
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Referência: AT-8131

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 10 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 30 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 900 V 

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tensão residual com onda combinada 6 kV/3 kA: 700 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 50 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 200 x 195 x 112 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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> ATCOMPACT T2 30 kA
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Referência: AT-8130

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 10 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 30 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 900 V 

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tensão residual com onda combinada 6 kV/3 kA: 700 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 50 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 280 x 448 x 160 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo normaUNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Referência: AT-8117

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 50 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 280 x 159 x 112 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Referência: AT-8122

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2 + 3

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 5 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 15 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1200 V 

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 50 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 200 x 267 x 112 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Referência: AT-8139

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 20 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 40 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1400 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 50 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 280 x 159 x112 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Referência: AT-8140

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 20 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 40 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 700 V 

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1400 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 50 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 200 x 267 x 112 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Referência: AT-8119

Categorias de proteção segundo REBT: II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 65 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 15 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1600 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 50 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 280 x 159 x 112 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)
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Referência: AT-8120

Categorias de proteção segundo REBT: II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 30 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 65 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 15 kA

Nível de proteção para onda 1,2/50 µs: Up 900 V 

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 1600 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis incluídos: 50 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 200 x 267 x 112 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)
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Referência: AT-8161

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 40 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 65 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 30 kA

Nível de proteção: Up 1500 V 

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Fusíveis incluídos: 80 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 200 x 195 x 112 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Referência: AT-8160

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 40 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 65 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 30 kA

Nível de proteção: Up 1500 V

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Fusíveis incluídos: 80 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 280 x 448 x 160 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Referência: AT-8149

Categorias de proteção segundo REBT: III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 50 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Imax 50 kA

Nível de proteção: Up 4000 V 

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Fusíveis incluídos: 80 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 200 x 195 x 112 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Referência: AT-8150

Categorias de proteção segundo REBT: III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 50 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Imax 50 kA

Nível de proteção: Up 4000 V

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Fusíveis incluídos: 80 A gG

Corrente máxima de curto-circuito do fusível: 100 kA

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 280 x 448 x 160 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Proteção compacta para linhas monofásicas de fornecimento elétrico

> Série ATCOMPACT

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
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Para que todas as proteções possam atuar, é necessário que 
estejam separadas por 10 metros de cabo ou uma indutância de 
desacoplamento que suporte a corrente de funcionamento da linha, tal 
como foram desenhados os sistemas completos ATBARRIER. 
Os armários de proteção da série ATBARRIERsão compostos por 
diferentes protetores para proteção coordenada de todas as fases. Ficam 
instalados em série com a linha, pelo que há que ter sempre em conta 
a sua corrente de funcionamento. Em condições normais permanecem 
inativos, sem afetar em absoluto o funcionamento das linhas. 
Caixa compacta, fácil de instalar e com as VANTAGENS dos 
protetores de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.: robustos, rápidos, 
fiáveis e ensaiados para obter as suas características segundo as 
normas de aplicação (UNE-EN 61643-11) em laboratórios oficiais 
e independentes.

T: se é para trifásica
M: se é para monofásica

M: para proteção media (com ATSUB40)
F: para proteção fina (com ATSUB15)
FF: para proteção mais fina (com ATCOVER)

-N: Para linhas sem neutro

Referência Modelo Descrição

AT-8114 ATBARRIER MFF
Proteção coordenada de linhas 
monofásicas com ATSHOCK + ATCOVER

AT-8125 ATBARRIER MF
Proteção coordenada de linhas 
monofásicas com ATSHOCK + ATSUB15

AT-8118 ATBARRIER MM
Proteção coordenada de linhas 
monofásicas com ATSHOCK + ATSUB40

AT-8134 ATBARRIER TFF
Proteção coordenada de linhas trifásicas 
com ATSHOCK + ATCOVER

AT-8141 ATBARRIER TF
Proteção coordenada de linhas trifásicas 
com ATSHOCK + ATSUB15

AT-8121 ATBARRIER TM
Proteção coordenada de linhas trifásicas 
com ATSHOCK + ATSUB40

> Série ATBARRIER

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Armários de proteção coordenada para linhas de fornecimento elétrico

A proteção dos equipamentos contra sobretensões apenas se 
consegue se as distintas etapas de proteção são coordenadas. 
Caso contrário, a proteção mais robusta não chegará a atuar, 
pelo que poderiam destruir-se os protetores mais sensíveis e 
inclusive os equipamentos que protegem.

A corrente de funcionamento da linha deve ser menor de  
63 amperes.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e a sua 
resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua utilização ou 
instalação não se respeitarem as indicações desta ficha, 
a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se 
comprometida.

INSTALAÇÃO

Instalam-se em série com a linha de baixa tensão, com ligações às 
fases, ao neutro e à terra. Na instalação deve existir um seccionador 
ou fusível “a jusante”, que se desligará durante a instalação para 
segurança do operário. 
Recomenda-se a sua instalação onde possam introduzir-se correntes 
diretas do raio e existam equipamentos muito sensíveis ligados, sem 
espaço suficiente para separar as diferentes etapas de proteção.

NOMENCLATURA



> ATBARRIER MFF

340 160

46
0

>

>

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIASat3w.com 311

Referência: AT-8114

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2 + 3

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente máxima de funcionamento: IL 63 A

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 50 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 50 kA 

Nível de proteção: Up 900 V 

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tensão residual com onda combinada 6 kV/3 kA: 700 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 460 x 340 x 160 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATBARRIER

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Armários de proteção coordenada para linhas de fornecimento elétrico

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)
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Referência: AT-8125

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2 + 3

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente máxima de funcionamento: IL 63 A

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 50 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 50 kA

Nível de proteção: Up 1200 V 

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 280 x 448 x 160 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

> Série ATBARRIER

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Proteção coordenada para linhas monofásicas de fornecimento elétrico
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Referência: AT-8118

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente máxima de funcionamento: IL 63 A

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 50 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 50 kA

Nível de proteção: Up 1400 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 280 x 448 x 160 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

> Série ATBARRIER
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Proteção coordenada para linhas monofásicas de fornecimento elétrico
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Referência: AT-8134

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2 + 3

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente máxima de funcionamento: IL 63 A

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 50 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 50 kA

Nível de proteção: Up 900 V 

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tensão residual com onda combinada 6 kV/3 kA: 700 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 610 x 448 x 160 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATBARRIER

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE FORNECIMENTO ELÉTRICO

Proteção coordenada para linhas monofásicas de fornecimento elétrico
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Referência: AT-8141

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2 + 3

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente máxima de funcionamento: IL 63 A

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 50 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 50 kA

Nível de proteção: Up 1200 V 

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 460 x 448 x 160 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

> Série ATBARRIER
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Proteção coordenada para linhas monofásicas de fornecimento elétrico
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Referência: AT-8121

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1 + 2

Tensão nominal: Un 400 VAC (L-L) 230 VAC (L-GND)

Tensão máxima de funcionamento: Uc 460 VAC (L-L) 275 VAC (L-GND)

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente máxima de funcionamento: IL 63 A

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 50 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 50 kA

Nível de proteção: Up 1400 V 

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 460 x 448 x 160 mm

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões L/N/GND: Secção máxima 25 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

 DIMENSÕES (mm)

> Série ATBARRIER
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Proteção coordenada para linhas monofásicas de fornecimento elétrico
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As diferentes séries de proteção de linhas de alimentação elétrica são 
focadas para a alimentação mediante corrente alterna a diferentes 
tensões. No entanto, existem múltiplos equipamentos cuja alimentação 
elétrica se realiza através de equipamentos especiais, como baterias ou 
placas solares, com tensões de diversa natureza (contínua, pulsos,…) e 
com um amplo leque de características distintas de corrente, frequência, 
número de fios, etc.

Em numerosas ocasiões estes equipamentos encontram-se em locais 
de difícil acesso, em zonas onde é habitual a ocorrência de tempestades 
e, realizam funções muito importantes, como telecomunicações, 
vigilância florestal, controle do meio ambiente, etc. A proteção 
destes equipamentos evita não só a sua destruição mas também as 
deslocações para a sua reparação e a interrupção dos serviços.

Proteção para instalações com painéis fotovoltaicos.

Os protetores da série ATPV são desenhados para proteção 
máxima das células fotovoltaicas e todos os elementos que 
possam estar integradas, como o inversor de tensão.

São formados por varistores de óxido de zinco adequados às 
tensões concretas da instalação elétrica a proteger.

Ficam instalados em paralelo com a linha, sem afetar em absoluto 
o seu funcionamento em condições normais.

Proteção coordenada para linhas de alimentação de 
tensão contínua.

A série ATVOLT tem numerosas aplicações neste tipo de 
equipamentos graças à flexibilidade de seu desenho e às suas 
ligações. Trata-se de uma proteção para dois pares de fios, que 
coordena no interior diferentes etapas de proteção para uma 
ampla gama de tensões. Utiliza-se principalmente para linhas de 
alimentação de tensão contínua da ordem de dezenas de volts.

Instala-se em série com a linha e é capaz de conduzir de forma 
contínua correntes da ordem de amperes sem produzir perdas na 
linha nem um consumo significativo.

Suporta os efeitos secundários da corrente do raio e as comutações 
de potência. Reage em poucos nanosegundos à existência de picos 
de tensão, conseguindo assim uma tensão residual muito baixa que 
lhe permite proteger equipamentos altamente sensíveis. 

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Série ATPV

Série ATVOLT
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Armários de proteção com ligação Schuko.

Os protetores da série ATCOMBO agrupam num armário de proteção 
de pequeno tamanho um protetor de alimentação, tipo ATVOLT ou 
tipo ATCOVER e uma base Schuko para facilitar sua ligação.

São especialmente indicados para estações de telecomunicação e 
similares nas quais é habitual a troca de equipamentos e onde  as 
condições atmosféricas e ambientais são adversas.

Os protetores e acessórios fornecem-se instalados numa 
caixa estanque muito resistente, de fácil abertura para ligar os 
equipamentos e com todas as ligações internas realizadas. 

Proteção para linhas de alimentação de tensão 
contínua.

A série ATVOLT P permite proteger os mesmos equipamentos que 
a série ATVOLT mas ao serem instalados em paralelo não têm uma 
limitação com o consumo do equipamento. Trata-se de uma proteção 
para dois pares de fios, que deixa uma tensão residual baixa. Utiliza-
se principalmente para linhas de alimentação de tensão contínua da 
ordem de dezenas de volts. 

Suporta os efeitos secundários da corrente do raio e as comutações 
de potência. Reage em poucos nanosegundos à existência de picos 
de tensão, conseguindo assim uma tensão residual baixa que permite 
proteger equipamentos sensíveis. 

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Série ATCOMBO

Série ATVOLT P
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Proteção eficaz dos painéis fotovoltaicos e todos os elementos que 
possam estar integrados na instalação, como o inversor de tensão.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 segundo a norma 
UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT.

> Constituidos por varistores de óxido de zinco adequados 
às tensões concretas da instalação elétrica a proteger. Em 
concreto, chegam a proteger inversores com tensão de entrada 
em aberto de 1000 VDC.

> Tempo de resposta curto.

> Não produz deflagração.

> Proteção com módulo desencastrável

> Não produz interrupção das linhas de alimentação.

> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador mecânico. 
Quando está amarelo, cartucho em bom estado. Se não substituir.

Os protetores ficam instalados em paralelo com a linha, sem afetar 
em absoluto ao seu funcionamento em condições normais. 

A série ATPV possui módulos desencastráveis que permitem a sua 
substituição em caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar 
a cablagem.

Os protetores da série AT89 foram submetidos a ensaios em 
laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (Inscritas na tabela).

AT-8901 ATPV: preparado para tensões geradas por instalações fotovoltaicas

INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações 
às linhas positivas e negativas, e à terra. Na instalação deve existir 
um seccionador ou fusível “a jusante”, que se desligará durante a 
instalação por segurança. A instalação deve realizar-se sem tensão 
na linha.

Proteção para instalações fotovoltaicas

> Série ATPV

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

As instalações baseadas em painéis fotovoltaicos são, 
devido à sua instalação e à intempérie, mais propensas a 
sofrer os efeitos das sobretensões.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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A instalação elétrica protege-se da seguinte forma:

> O protetor ATPV deve colocar-se na entrada da parte contínua do inversor.

> Coloca-se uma proteção média baseada na série ATSUB para proteger o quadro elétrico de 
manobra da instalação.

> Se a energia gerada é para autoconsumo tem que se colocar um protetor da série ATCOVER 
no quadro de distribuição do edifício para evitar tensões residuais elevadas.

> Se a energia gerada é para vender à companhia elétrica através de um centro de 
transformação, deve proteger-se mediante ATSHOCK, para evitar que as sobretensões que se 
geram na linha afetem a instalação.

ATPV
(PÁG. 319)

ATCOVER
(PÁG. 285)

ATSHOCK
(PÁG. 208)

ATSUB
(PÁG. 224)

INVERSOR

QUADRO
ELÉTRICO

CENTRO DE 
TRANSFORMAÇÃO

QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO

CÉLULAS 
FOTOVOLTAICAS

CC

CA

> Série ATPV

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
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DADOS TÉCNICOS

Referência: AT-8901

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2

Tensão máxima de funcionamento: Uc 1000 VDC

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 20 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 40 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 4 kV

Nível de proteção 5 kA; onda 8/20 µs: 3,5 kV

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Número de polos: 3

Dimensões: 54 x 90 x 80 mm (3 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm)  ACESSÓRIOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

> Série ATPV

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

AT-8906 ATPV Mod.: Imax 40 kA / Uc 500 VDC
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DADOS TÉCNICOS

(1) Torna-se necessário, caso não exista, uma proteção de corrente nominal igual ou inferior, à instalada “a jusante” do protetor.

DIMENSÕES (mm)INSTALAÇÃO

Referência: AT-8905

Tensão máxima de funcionamento: Uc 950 VDC

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 20 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax 40 kA

Nível de proteção: Up 2600 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Fusíveis a prever(1): 125 A gL/gG

Corrente máxima de curto-circuito: 25 kA (para o fusível máximo)

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/T:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensayos certificados segundo normas UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATPV

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS



> ATVOLT

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

>

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIASat3w.com 323

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 3 segundo a norma 
UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Proteção em modo comum e diferencial aconselhável para 
este tipo de linhas.

> Possui módulo desencastrável que permite a sua substituição em 
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. 
Ao substituir o módulo não se interrompe a linha.

> Dispõe de um receptor de radiofrequência para poder realizar 
Quando o equipamento se aplica e o protetor está em 
funcionamento, o LED está de côr verde. Se o cartucho está 
danificado o LED não se ilumina.

> Ampla gama de protetores para diferentes tensões de funcionamento.

> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 
funcionamento da linha nem produzir fugas.

> A descarga produz-se em elementos internos 
encapsulados, sem produzir faíscas.

> Baixa tensão residual em todas as tensões de funcionamento.

> Grande rapidez de resposta.

> Ligação de condutores mediante parafusos, o que permite 
absorver uma maior sobretensão.

Os protetores ATVOLT foram ensaiados e certificados em 
laboratórios oficiais e independentes, obtendo as suas 
características de funcionamento segundo as normas de aplicação 
(Inscritas na tabela).

AT-8505: ATVOLT 5: linhas de 5 VDC

AT-8512: ATVOLT 12: linhas de 12 VDC

AT-8515: ATVOLT 15: linhas de 15 VDC

AT-8524: ATVOLT 24: linhas de 24 VDC

AT-8530: ATVOLT 30: linhas de 30 VDC

AT-8548: ATVOLT 48: linhas de 48 VDC 
AT-8560: ATVOLT 60: linhas de 60 VDC

AT-8580: ATVOLT 80: linhas de 80 VDC

AT-8510: ATVOLT 110: linhas de 110 VDC

AT-3501: RF SPD TESTER: Comprovador 
de Protetores contra Sobretensões por 
Radiofrequência

INSTALAÇÃO

Instala-se em série com a linha de alimentação, seccionando 
os cabos e ligando os terminais positivos e negativo aos bornes 
correspondentes. É muito importante prestar especial atenção a 
estas ligações, a ligação errada nestes terminais pode produzir 
curto-circuitos na alimentação. 

Por outro lado, é fundamental respeitar os sentidos de entrada  
e saída. Se essa ligação não se realizar de forma adequada, os 
componentes do protetor não atuaram corretamente.

É imprescindível ligar a calha DIN à rede de terras, a que terá que 
derivar a corrente associada à sobretensão.

Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possível 
do equipamento.

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Protetor contra sobretensões coordenado para linhas de alimentação continua

> Série ATVOLT

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Proteção eficaz de linha de alimentação de tensão contínua 
em módulos com proteção coordenada média e fina para um 
par de fios.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência:
ATVOLT 5
AT-8505

ATVOLT 12
AT-8512

ATVOLT 15
AT-8515

ATVOLT 24
AT-8524

ATVOLT 30
AT-8530

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 3

Tensão nominal: Un 5 VDC 12 VDC 15 VDC 24 VDC 30 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 7 VDC 15 VDC 18 VDC 31 VDC 37 VDC

Corrente máxima de funcionamento: IL 3 A

Corrente nominal de descarga por pólo (8/20µs): In 5 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 10 kV

Nível de proteção para onda 8/20µs a In: Up(In) 100 V 120 V 150 V

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 13,5 x 90 x 80 mm (0,75 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões: Secção máxima 4 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

ACESSÓRIOSDIMENSÕES (mm)

AT-8506: ATVOLT 5 Mod.: linhas de 5 VDC

AT-8513: ATVOLT 12 Mod.: linhas de 12 VDC

AT-8516: ATVOLT 15 Mod.: linhas de 15 VDC

 AT-8525: ATVOLT 24 Mod.: linhas de 24 VDC

AT-8531: ATVOLT 30 Mod.: linhas de 30 VDC

> Série ATVOLT

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

DADOS TÉCNICOS
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Referência:
ATVOLT 48

AT-8548
ATVOLT 60

AT-8560
ATVOLT 80

AT-8580
ATVOLT 110

AT-8510

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 3

Tensão nominal: Un 48 VDC 60 VDC 80 VDC 110 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 65 VDC 72 VDC 96 VDC 132 VDC

Corrente máxima de funcionamento: IL 3 A

Corrente nominal de descarga por pólo (8/20 µs): In 5 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 10 kV

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 240 V 300 V 400 V

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 13,5 x 90 x 80 mm (0,75 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões: Secção máxima 4 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

ACESSÓRIOSDIMENSÕES (mm)

AT-8550: ATVOLT 48 Mod.: linhas de 48 VDC 
AT-8561: ATVOLT 60 Mod.: linhas de 60 VDC

AT-8581: ATVOLT 80 Mod.: linhas de 80 VDC

AT-8511: ATVOLT 110 Mod.: linhas de 110 VDC

> Série ATVOLT

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

DADOS TÉCNICOS
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Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2, segundo a norma 
UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV segundo o ITC-BT-23 
do REBT.

> Ampla gama de protetores para diferentes tensões de 
funcionamento.

> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 
funcionamento da linha.

> A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem 
produzir faíscas.

> Ligação de condutores mediante parafusos, o que permite 
absorver uma maior sobretensão.

> Possibilidade de conexão para terminal tipo grampo de M5.
> Rapidez de resposta.

Os protetores ATVOLT foram ensaiados e certificados em laboratórios 
oficiais e independentes, obtendo as suas características de 
funcionamento segundo as normas de aplicação (Inscritas na tabela).

AT-8590: ATVOLT P5: linhas de 5 VDC

AT-8514: ATVOLT P12: linhas de 12 VDC

AT-8526: ATVOLT P24: linhas de 24 VDC

AT-8549: ATVOLT P48: linhas de 48 VDC

INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha, com ligações às linhas positiva e 
negativa e à terra. Pode instalar-se como única proteção 
ou ainda em combinação com outros protetores que suportam 
correntes de descarga maiores, em qualquer caso é necessário que 
ambos estejam separados por um cabo de pelo menos 10 metros ou, 
se isto não for possivel, por uma indutância tipo ATLINK, de modo a 
conseguir a correta coordenação entre eles.

É imprescindivel ligar o borne inferior à rede de terras, a que terá que 
derivar a corrente associada à sobretensão.

Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possível 
do equipamento.

Protetor contra sobretensões para linhas de alimentação continua

> Série ATVOLT P

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Proteção eficaz de linha de alimentação de tensão contínua 
em módulos com proteção média para um par de fios.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência:
ATVOLT P5

AT-8590
ATVOLT P12

AT-8514
ATVOLT P24

AT-8526
ATVOLT P48

AT-8549

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2+3

Tensão nominal: Un 5 VDC 12 VDC 24 VDC 48 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 7 VDC 15 VDC 31 VDC 65 VDC

Corrente nominal de descarga por pólo (8/20 µs): In 5 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 10 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c 6 kV

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 500 V 570 V 630 V 730 V

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Dimensões: 36 x 90 x 80 mm (2 módulos DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões:
Secção mínima / máxima multifilar: 4 / 35 mm2 
Secção mínima / máxima unifilar: 1 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DIMENSÕES (mm)

> Série ATVOLT P

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

DADOS TÉCNICOS
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> Contem os protetores com menor tensão residua 
(ATCOVER, ATVOLT ).

> Caixa compacta, estanque, já cablada e de fácil instalação.

> A descarga produz-se num elemento interno encapsulado, 
sem produzir faíscas.

> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 
funcionamento da linha nem produzir fugas.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD 
e ATSUB.

> Protege as linhas tanto em modo comum como em modo 
diferencial.

> Não produz cortes na alimentação, evitando assim perda de 
dados e outras danos ao utilizador.

> Ampla gama de protetores para diferentes tensões 
de funcionamento.

> Ligação de condutores mediante parafusos, o que permite 
absorver uma maior sobretensão.

Os protetores contidos nos equipamentos ATCOMBO foram 
ensaiados e certificados em laboratórios oficiais e independentes 
para obter as suas características segundo as normas de aplicação.

AT-8113 ATCOMBO 230: linhas de 230 VAC 
AT-8115 ATCOMBO 130: linhas de 130 VAC 
AT-9320 ATCOMBO 12: linhas de 12 VDC

AT-9325 ATCOMBO 24: linhas de 24 VDC

AT-9326 ATCOMBO 48: linhas de 48 VDC

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com conexões 
às linhas e à terra. Na instalação deve existir um seccionador 
ou fusível a jusante, que se desligará durante a instalação para 
segurança do operário.

Recomenda-se a sua instalação onde possam introduzir-se efeitos 
derivados de corrente de raio e existam equipamentos muito 
sensíveis ligados, sem espaço suficiente para separar a proteção 
grossa da fina. 

Há que ter a precaução no caso das caixas ATCOMBO que 
contenham protetores ATVOLT para não alterar a polaridade.

> Série ATCOMBO

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Proteção de linhas de fornecimento elétrico com base tipo Schuko

Proteção para linhas de alimentação elétrica de diferentes 
tensões mediante ligação do equipamento a tomadas tipo Schuko. 

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.



112159

28
0

>

>

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIASat3w.com 329

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATCOMBO230

AT-8113
ATCOMBO130

AT-8115
ATCOMBO12

AT-9320
ATCOMBO24

AT-9325
ATCOMBO48

AT-9326

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III, IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: 1 + 2 + 3 2 + 3

Tensão nominal: Un 230 VAC (50 Hz) 130 VAC (50 Hz) 12 VDC 24 VDC 48 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC (50 Hz) 145 VAC (50 Hz) 15 VDC 31 VDC 65 VDC

Corrente nominal de descarga por pólo (onda 8/20 µs): In 10 kA 5 kA

Corrente máxima por pólo (onda 8/20 µs): Imax 30 kA 10 kA

Corrente impulsional por pólo (onda 10/350 µs): Iimp 6 kA -

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 900 V 700 V 570 V 630 V 730 V

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Tempo de resposta: tr < 25 ns

Temperatura trabalho -40 ºC a +70 ºC

Dimensões: 200 x 267 x 112 mm 280 x 159 x 112 mm

Instalação: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Fixação: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguível

Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529

Isolamento: Duplo (clase II)

Resistência ao fogo: 650 ºC segundo IEC 60695-2-1

Proteção contra impacto: IK09 segundo EN 50.102

Conexões: Secção máxima 25 mm2 Secção máxima 4 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATCOMBO

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
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Esta proteção está especialmente desenhada para trabalhar em 
coordenação com a proteção de alimentação tratada nas secções 
anteriores. Habitualmente fala-se de proteção fina, em relação à 
tratada em anteriores secções que se deve denominar de proteção 
grossa ou média.

Está especialmente focada para proteger equipamentos mais sensíveis 
a sobretensões (equipamentos informáticos, de medição, eletrónicos, 
etc.) e a nível de utilizador final.

É também a mais flexível já que permite proteger tanto ao nível 
da instalação (quadro elétrico), como de posto de trabalho ou um 
equipamento em concreto.

Os protetores desenhados pelas Aplicaciones Tecnológicas, S.A. 
conseguem proteger de forma coordenada a instalação elétrica desde 
o quadro geral, até ao equipamento do utilizador final, deixando níveis 
de proteção da ordem da sua tensão máxima de funcionamento.

Protetores para instalação interna de linhas de fornecimento elétrico.

Protetores de linhas de fornecimento elétrico para tomadas.

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ZONAS 
COM SOBRETENSÕES DE MENOR MAGNITUDE

Série ATSOCKET

Série ATPLUG
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O reduzido tamanho permite instalá-lo próximo às tomadas  
de corrente que serão utilizadas pelos utilizadores.

Contem uma proteção eficaz para linhas de alimentação elétrica 
monofásicas. Proteção fina segundo a proteção em cascata 
recomendada no Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23). 
 
Protetor de tipo 2 e 3 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o 
GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de categorias I, 
II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD, 
ATSUB e ATCOVER.

> Tempo de resposta curto.

> Não produz deflagração.

> Não produz em nenhum momento a interrupção das linhas de 
alimentação.

> Proteção modular de pequeno tamanho.

> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador sonoro. 
(só AT-9501).

Os protetores da série ATSOCKET foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (Inscritas na tabela). 

AT-9501 ATSOCKET: Proteção monofásica. In = 3 kA
AT-9505 ATSOCKET 5 kA: Proteção monofásica. In = 5 kA

INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensão, com ligações à 
fase, ao neutro e à terra. 

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possam 
instalar equipamentos sensíveis a sobretensões transitórias  
(computadores, impressoras, servidores, etc.), sempre coordenados 
com protetores de tipo 1 ou 2 em quadro prévio.

Protetor para instalação interior de linhas de fornecimento elétrico

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ZONAS COM SOBRETENSÕES DE MENOR MAGNITUDE

> Série ATSOCKET

Este protetor está concebido para a ligação no interior 
das canalizações que alimentam as bases de tomadas. 
Especialmente indicado para iluminação exterior e pública. 

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e a sua 
resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua utilização ou 
instalação não se respeitarem as indicações desta ficha, 
a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se 
comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATSOCKET

AT-9501
ATSOCKET 5 kA

AT-9505

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 3 Tipo 2+3

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC 400 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 3 kA 5 kA

Corrente máxima de descarga (onda 8/20 µs): Imax - 15 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV 10 kV

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 800 V 1400 V

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Dimensões: 40 x 40 x 20 mm

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)
fase em série / neutro em 

paralelo

Nº de pólos: 2

Material da carcaça: ABS

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões L/N/GND:
Secção 1,5 mm2 

Comprimento 100 mm

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11 
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATSOCKET

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ZONAS COM SOBRETENSÕES DE MENOR MAGNITUDE
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Contêm uma proteção eficaz contra sobretensões transitórias, para 
linhas de alimentação elétrica monofásicas. Proteção fina segundo a 
proteção em cascata recomendada no Regulamento de Baixa Tensão 
(REBT ITC23).

A sua instalação é simples e intuitiva, permitindo acompanhar a carga 
a proteger independentemente de onde se instale.

Protetor de tipo 3 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o 
GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de categorias I, 
II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD, 
ATSUB e ATCOVER.

> Tempo de resposta curto.

> Não produz deflagração.

> Não produz em nenhum momento a interrupção das linhas 
de alimentação.

> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador luminoso. 
Quando o protetor está ok o piloto verde deverá acender. Quando 
falha apaga-se.

Os protetores da série ATPLUG foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (Inscritas na tabela). 

AT-9601 ATPLUG: Proteção monofásica para enchufe tipo Schuko.

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo ligados às cargas que se queiram proteger, 
assim como às bases onde se alimentem.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possa 
colocar equipamentos sensíveis a sobretensões transitórias  
(computadores, impressoras, servidores, etc.), sempre coordenados 
com protetores de tipo 1 ou 2 em quadro prévio.

Protetor tipo schuko de linhas de fornecimento elétrico

> Série ATPLUG

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ZONAS COM SOBRETENSÕES DE MENOR MAGNITUDE

Este protetor liga-se diretamente na mesma alimentação do 
dispositivo a proteger de forma externa.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATPLUG
AT-9601

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 3

Tensão nominal: Un 230 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 275 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 3 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 800 V

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Dimensões: 105 x 90 x 59 mm

Instalação do protetor: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Material da carcaça: ABS

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATPLUG

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ZONAS COM SOBRETENSÕES DE MENOR MAGNITUDE



> ATPLUG 130V

> 

> 
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Contêm uma proteção eficaz contra sobretensões transitórias, para 
linhas de alimentação elétrica monofásicas. Proteção fina segundo a 
proteção em cascata recomendada no Regulamento de Baixa Tensão 
(REBT ITC23).

Sua instalação é simples e intuitiva, permitindo acompanhar a carga a 
proteger independentemente de onde se instale.

Protetor de tipo 3 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o 
GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de categorias I, 
II, III e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

> Coordenável com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD, 
ATSUB e ATCOVER.

> Tempo de resposta curto.

> Não produz deflagração.

> Não produz em nenhum momento a interrupção das linhas 
de alimentação.

> Dispositivo termodinâmico de controlo e avisador luminoso. 
Quando o protetor está ok o piloto verde deverá acender. Quando 
falha apaga-se.

Os protetores da série ATPLUG foram submetidos a ensaios 
em laboratórios oficiais e independentes para obter as suas 
características segundo as normas de aplicação (Inscritas na tabela).  

AT-9602 ATPLUG 130V: Proteção monofásica para enchufe 
NEMA 5 tipo B.

INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo ligados às cargas que se queiram proteger, 
assim como às bases onde se alimentem.

Recomenda-se a sua utilização em instalações em que se possa 
colocar equipamentos sensíveis a sobretensões transitórias  
(computadores, impressoras, servidores, etc.), sempre coordenados 
com protetores de tipo 1 ou 2 em quadro prévio.

Protetor tipo schuko de linhas de fornecimento elétrico

> Série ATPLUG

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ZONAS COM SOBRETENSÕES DE MENOR MAGNITUDE

Este protetor liga-se diretamente na mesma alimentação do 
dispositivo a proteger de forma externa.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referência:
ATPLUG
AT-9602

Categorias de proteção segundo REBT: I, II, III e IV

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 3

Tensão nominal: Un 130 VAC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 170 VAC

Frequência nominal: 50 - 60 Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 3 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up(In) 800 V

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Dimensões: 105 x 80 x 59 mm

Instalação do protetor: Exterior

Tipo de conexão: Paralelo (um pólo)

Nº de pólos: 2

Material da carcaça: ABS

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de UL 1449
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

> Série ATPLUG

> PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ZONAS COM SOBRETENSÕES DE MENOR MAGNITUDE

DIMENSÕES (mm)
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As linhas de telefone e de dados são também caminhos 
habituais para que as sobretensões se introduzam nas estruturas 
afetando os equipamentos. Tal como as linhas de fornecimento 
elétrico, podem percorrer grandes distâncias e ligam-se aos 
equipamentos mais sensíveis. As linhas de telefone e dados 
conduzem habitualmente correntes muito pequenas e chegam 
aos componentes mais frágeis dos equipamentos. Em qualquer 
máquina electrónica é fácil comprovar à vista que a zona de 
alimentação elétrica é a que é formada por elementos mais 
robustos, ainda que as linhas de comunicação de dados se liguem 
diretamente a circuitos integrados, componentes eletrónicos 
através das pistas finais dos circuitos impressos. As sobretensões 
podem causar danos graves nessas pistas e componentes, 
causando a sua degradação ou destruição, afetando também os 
dados que armazenam.

As linhas telefónicas, além dos terminais telefónicos, ligam-se 
também a equipamentos mais sensíveis e importantes, como 
centrais, fax’s ou modems dentro e fora dos computadores. 

Além disso, cada vez é mais habitual que muitas máquinas  
(autómatos, eletrodomésticos, etc.) entrem em serviço através da 
linha de dados (Domótica). A generalização da Internet leva ao 
desenho de todo tipo de dispositivos para controlar equipamentos 

eletrónicos desde distâncias remotas. Neste processo encontra-se 
frequentemente a multiplicação das interligações e da cablagem 
entre equipamentos, estando às vezes estes em edifícios 
distintos com redes de terra não comuns. Isto leva a um aumento 
da possibilidade de que as sobretensões se introduzam nos 
equipamentos, causando grandes perdas económicas não só pelo 
dano dos equipamentos mas também pelo atraso ou anulação 
dos processos que estes deviam realizar. A proteção contra 
sobretensões das linhas que comunicam entre equipamentos 
pode evitar todos estes problemas.

A proteção de linhas de telefones e dados necessita de um estudo 
prévio dos sistemas a proteger. Os telefones e transmissão de 
dados são campos em constante evolução, onde se requer 
uma grande precisão e existe uma multitude de procedimentos 
diferentes. Cada protocolo de transmissão tem uma tensão de 
funcionamento, um tipo de ligação, uma distribuição de pins, etc. 
É preciso que se conheçam todos estes dados de uma instalação 
para poder realizar uma proteção que, em primeiro lugar, não afete 
em absoluto o utilizador e, em segundo lugar, resulte eficazmente 
contras as sobretensões transitórias.

Aplicaciones Tecnológicas, S.A. dispõe 
de protetores específicos paras as 
condições de trabalho mais comuns. 
Além disso, ao sermos fabricantes, 
podemos desenvolver novos 
equipamentos para os novos tipos de 
comunicação que surjão no mercado. Os 
protetores utilizam habitualmente ligação 
mediante parafuso, capaz de suportar 
sobretensões maiores que os ligadores 
(RJ45, RJ11, DB9).

As linhas telefónicas, 
além de terminais de 
telefone, ligam também 
equipamentos mais 
sensíveis e importantes, 
como centrais, faxes ou 
modems dentro e fora 
dos computadores.

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS
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Protetores de linhas telefónicas 
(analógicas, ADSL, RDSI).

Protetores de linhas de dados com uma ampla 
gama de tensões de funcionamento.

Protetores de linhas informáticas e rede interna 
de computadores RJ45 (switches, hubs).

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

Série ATFONO

Série ATLINE

Série ATLAN
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Protetores de linhas coaxiais (TV, 
radiofrequência, câmaras de vigilância).

Protetores de linhas de dados e buses de 
comunicação com conector tipo Sub-D9.

Protetor contra sobretensões para 
rack de redes informáticas.

Protetor contra sobretensões para rack de redes 
informáticas com cablagem de categoria 6.

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

Série ATLAN 24/16/8

Série ATLAN 12/8/4 CAT6

Série ATDB9

Série ATFREQ
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> Proteção em modo comum e diferencial aconselhável para este 
tipo de linhas.

> Permite ligar até dois pares de linhas com um tamanho muito 
reduzido (0,75 módulo DIN).

> Protege as linhas telefónicas e os equipamentos analógicos ou 
digitais ligados a elas (fax, módem, etc.).

> Possui módulo desencastrável que permite a sua substituição em 
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. 
Ao substituir o módulo não se interrompe a linha.

> Dispõe dum receptor de radiofrequência para poder realizar 
a manutenção simplesmente com um equipamento emissor. 
Quando o equipamento se aplica e o protetor está em 
funcionamento, o LED está de côr verde. Se o cartucho está 
danificado o LED não se ilumina.

> A rede de terras implementa-se através de uma chapa metálica 
oposta à lingueta de fixação da calha DIN.

> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 
funcionamento da linha nem produzir fugas.

> A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem 
produzir faíscas.

> Grande rapidez de resposta.

> Ligação de condutores mediante parafusos, o que permite 
absorver uma maior sobretensão.

O protetor ATFONO foi ensaiado e certificado em laboratórios 
oficiais e independentes, obtendo suas características de 
funcionamento segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

AT-9101 ATFONO: preparado para dois pares de linhas telefónicas.

INSTALAÇÃO

Instala-se em série com a linha telefónica, no ponto em que entre no 
edifício, sempre respeitando as indicações da companhia telefónica.

Nos casos em que se deseje proteger os equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção tanto à entrada dum edifício como à saída do outro.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Seccionar o cabo telefónico. 

2  Inserir os fios da linha telefónica nas réguas de ligação. 
Presta-se especial atenção a que as ligações de entrada e saída 
sejam corretas.

3  Ligar a calha DIN à rede de terras, já que se derivará a 
sobretensão a este elemento.

AT-3501: RF SPD TESTER: Comprovador de 
Protetores contra Sobretensões por Radiofrequência

Protetor modular contra sobretensões para linhas telefónicas para calha DIN

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATFONO

Proteção eficaz de linhas telefónicas analógicas e ADSL 
em módulos com proteção coordenada média e fina para 2 
pares de fios.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

AT-9107: ATFONO Mod.: linhas telefónicas até 220 VAC

Referência:
ATFONO
AT-9101

Tensão nominal: Un 130 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 220 VAC, DC

Corrente nominal de descarga por linha C2 4 kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs): In(C2) 2 kA

Corrente nominal de descarga total C2 4 kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs): 8 kA

Nível de proteção: Up 270 V

Corrente máxima de funcionamento: IL 360 mA

Resistência série: Rs 15 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 4

Dimensões: 13,5 x 90 x 80 mm (0,75 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões: Secção máxima 4 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATFONO
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ATFONO RJ11 é um protetor com ligadores RJ11 de entrada e saída, 
capaz de suportar correntes de descarga nominais de 2 kA por linha.

> Proteção em modo comum e diferencial aconselhável para este 
tipo de linhas.

> Protege as linhas telefónicas e os equipamentos analógicos ou 
digitais ligados a elas (telefone, fax, módem, etc).

> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 
funcionamento da linha nem produzir fugas.

> A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem 
produzir faíscas.

> Grande rapidez de resposta.

> Inclui ligador com conetor RJ11 de 20 cm.

O protetor ATFONO RJ11 foi ensaiado e certificado em laboratórios 
oficiais e independentes, obtendo suas características de 
funcionamento segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

AT-9104 ATFONO RJ11: preparado para linhas telefónicas 
com ligação tipo RJ11.

cabo RJ11
desde red

cabo RJ11
até teléfono

Protetor contra sobretensões para linhas telefónicas com conexão RJ11

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATFONO

Proteção eficaz de linhas telefónicas com ligação tipo RJ11 
em módulos com proteção fina.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e a sua 
resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua utilização ou 
instalação não se respeitarem as indicações desta ficha, 
a proteção assegurada por este equipamento pode ver-se 
comprometida.

INSTALAÇÃO

Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possível do 
equipamento. Um cabo telefónico com ligador RJ11 possui 4 fios. O 
ATFONO RJ11 protege em série estes 2 pares de fios.

Para uma proteção completa deve ser coordenado com um protetor 
ATFONO na entrada principal da linha.

Nos casos em que se deseje proteger os equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção em ambos os lados da linha.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Montar o protetor entre o cabo de rede com ligador RJ11 e o 
equipamento a proteger.

2  Unir o protetor à terra mediante conetor tipo ‘faston’ suministrado 
fornecido.
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATFONO RJ11

AT-9104

Tensão nominal: Un 130 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 220 VAC, DC

Corrente nominal de descarga por linha C2 4 kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs): In(C2) 2 kA

Nível de proteção: Up 270 V

Corrente máxima de funcionamento: IL 300 mA

Resistência série: Rs 15 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pares protegidos: 2 pares

Dimensões: 68 x 47 x 30 mm

Material da carcaça: Alumínio

Proteção da caixa: IP20

Ligadores de entrada / saída: RJ11 / RJ11

Rede de terra: Faston 6 mm

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATFONO
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Proteção eficaz de linhas telefónicas com ligação tipo RJ45 para 
linhas RDIS em módulos com proteção fina.

ATFONO RJ45 é um protetor com ligadores RJ45 de entrada e 
saída, capaz de suportar correntes de descarga nominais de 2 kA 
por linha.

> Proteção em modo comum e diferencial aconselhável para este 
tipo de linhas.

> Protege as linhas telefónicas e os equipamentos analógicos ou 
digitais ligados a elas, principalmente centrais.

> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 
funcionamento da linha nem produzir fugas.

> A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem 
produzir faíscas.

> Grande rapidez de resposta.

> Inclui mangueira com conetor RJ45 de 50 cm.

O protetor ATFONO RJ45 foi ensaiado e certificado em laboratórios 
oficiais e independentes, obtendo as suas características de 
funcionamento segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

AT-9108 ATFONO RJ45: preparado para linhas 
telefónicas com ligação tipo RJ45.

INSTALAÇÃO

Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possível do 
equipamento. Um cabo telefónico com ligador RJ45 possui 4 fios. O 
ATFONO RJ45 protege em série estes 2 pares de fios.

Para uma proteção completa deve ser coordenado com um protetor 
ATFONO na entrada principal da linha.

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção a ambos lados da linha.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Fazer a ponte do protetor entre o cabo de rede com ligador   
RJ45 e o equipamento a proteger.

2  Unir o protetor à terra mediante conetor tipo ‘faston’ fornecido.

cabo RJ45
desde red

cabo RJ45
até PC

Protetor contra sobretensões para linhas telefónicas com conexão RJ45

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATFONO

Proteção eficaz de linhas telefónicas com ligação tipo 
RJ45  em módulos com proteção fina.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATFONO RJ45

AT-9108

Tensão nominal: Un 130 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 220 VAC, DC

Corrente nominal de descarga por linha C2 4 kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs): In(C2) 2 kA

Nível de proteção: Up 270 V

Corrente máxima de funcionamento: IL 300 mA

Resistência série: Rs 15 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pares protegidos: 2 pares

Dimensões: 68 x 47 x 30 mm

Material da carcaça: Alumínio

Proteção da caixa: IP20

Ligadores de entrada / saída: RJ45 / RJ45 blindados

Rede de terra: Faston 6 mm

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATFONO

DADOS TÉCNICOS
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Protetor módular e desencastrável, capaz de suportar correntes de 
descarga nominais de 5 kA por linha.

> Protege as linhas telefónicas e os equipamentos analógicos ou 
digitais ligados a elas (telefone, fax, módem, etc.).

> Compacto, desencastrável e de dimensões reduzidas.

> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 
funcionamento da linha nem produzir fugas.

> A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem 
produzir faíscas.

> Grande rapidez de resposta.

> Dispõe dum sistema de teste na parte frontal para 
comprovação do estado do protetor.

> A rede de terra implementa-se através de uma ranhura que 
se coneta à lingueta da rede de terra da régua Reichle 
& De-Massari.

Este protetor foi ensaiado e certificado em laboratórios oficiais e 
independentes, obtendo as suas características de funcionamento 
segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

AT-9105 ATFONO R&M1: proteção coordenada preparada 
para linhas telefónicas ligadas a réguas Reichle & De-Massari.

 AT-9106 ATFONO R&M2: proteção fina para linhas 
telefónicas conetadas a réguas Reichle & De-Massari.

AT-9109 ATFONO KRONE: proteção coordenada preparado 
para linhas telefónicas ligadas a réguas KRONE.

INSTALAÇÃO

Instala-se em série com a linha telefónica, na régua de entrada da 
linha, respeitando sempre as indicações da companhia telefónica. 

Nos casos em que se deseje proteger os equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção tanto à entrada dum edifício como à saída do outro.

Protetor contra sobretensões de linhas telefónicas para réguas KRONE ou 
Reichle & De-Massari com terminal de cravamento

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATFONO

Proteção eficaz de linhas telefónicas para réguas 
tipo KRONE / Reichle & De-Massari em módulos com 
proteçãomédia e fina para 1 par de fios.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.
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DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATFONO R&M1

AT-9105
ATFONO R&M2

AT-9106
ATFONO KRONE

AT-9109

Tensão nominal: Un 110 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 180 VDC

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 100 A 5 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up 390 V 300 V

Corrente máxima de funcionamento: IL 100 mA

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pares protegidos: 1 par

Dimensões: 58 x 21 x 10 mm

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATFONO
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> Protege as linhas de dados e os equipamentos analógicos ou 
digitais ligados a elas (computadores, autómatos programáveis, 
células de carga, etc.).

> Ampla gama de protetores para diferentes tensões 
de funcionamento.

> Proteção em modo comum e diferencial aconselhável 
para este tipo de linhas.

> Permite ligar até dois pares de linhas com um tamanho muito 
reduzido (0,75 módulo DIN).

> Possui módulo desencastrável que permite a sua substituição em 
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. 
Ao substituir o módulo não se interrompe a linha.

> Dispõe dum recetor de radiofrequência para poder realizar a 
manutenção simplesmente com um equipamento emissor. Quando 
o equipamento se aplica e o protetor está em funcionamento, o LED 
está de cor verde. Se o cartucho está danificado o LED não se ilumina.

> A rede de terra implementa-se através de uma chapa metálica 
oposta à lingueta de fixação da calha DIN.

> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 
funcionamento da linha nem produzir fugas.

> A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem 
produzir faíscas.

> Baixa tensão residual em todas as tensões de funcionamento.

> Grande rapidez de resposta.

> Ligação de condutores mediante parafusos, o que permite 
absorver uma maior sobretensão.

Os protetores ATLINE foram ensaiados e certificados em laboratórios 
oficiais e independentes, obtendo as suas características de 
funcionamento segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

AT-9205 ATLINE 5: linhas de 5 VDC

AT-9212 ATLINE 12: linhas de 12 VDC

AT-9215 ATLINE 15: linhas de 15 VDC

AT-9224 ATLINE 24: linhas de 24 VDC  
AT-9230 ATLINE 30: linhas de 30 VDC

AT-9248 ATLINE 48: linhas de 48 VDC

AT-9260 ATLINE 60: linhas de 60 VDC

AT-9280 ATLINE 80: linhas de 80 VDC

AT-9210 ATLINE 110: linhas de 110 VDC

INSTALAÇÃO
Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possível 
do equipamento. Um cabo de comunicação ou linha de dados 
pode conter vários fios. Cada ATLINE protege em série até 
quatro destes fios. É muito importante conhecer a tensão de 
funcionamento, a intensidade e a função de cada fio da linha 
para selecionar o protetor adequado.

Nos casos em que se deseje proteger dos equipamentos situados  
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção tanto à entrada dum edifício como à saída do outro.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Seccionar o cabo de dados.

2  Inserer os fios nas réguas de ligação. Preste especial atenção 
para que as ligações de entrada e saída sejam corretas.

3  Ligar a calha DIN à rede de terras, já que se derivará a 
sobretensão a este elemento.

Protetor modular contra sobretensões para linhas de dados para calha DIN

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLINE

Proteção eficaz de linhas de dados em módulos com 
proteção coordenada média e fina para dois pares de fios.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e a sua 
resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua utilização ou 
instalação não se respeitarem as indicações desta ficha, 
a proteção assegurada por este equipamento pode 
ver-se comprometida.
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DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

 AT-9206 ATLINE 5 Mod.: linhas de 5VDC

 AT-9213 ATLINE 12 Mod.: linhas de 12VDC

AT-9216 ATLINE 15 Mod.: linhas de 15VDC

AT-9225 ATLINE 24 Mod.: linhas de 24VDC   
AT-9231 ATLINE 30 Mod.: linhas de 30VDC

Referência:
ATLINE5
AT-9205

ATLINE12
AT-9212

ATLINE15
AT-9215

ATLINE24
AT-9224

ATLINE30
AT-9230

Tensão nominal: Un 5 VDC 12 VDC 15 VDC 24 VDC 30 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 7 VAC, DC 15 VAC, DC 18 VAC, DC 31 VAC, DC 37 VAC, DC

Corrente nominal de descarga por linha C2 4 kV 
(1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs):

In(C2) 2 kA

Corrente nominal de descarga total 
C2 4 kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs):

8 kA

Nível de proteção (1,2/50 µs): Up 66 V 70 V

Corrente nominal: In 360 mA

Resistência série: Rs 15 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 4

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Dimensões: 13,5 x 90 x 80 mm (0,75 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões: Secção máxima 4 mm2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLINE
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

AT-9249 ATLINE 48 Mod.: linhas de 48 VDC

AT-9261 ATLINE 60 Mod.: linhas de 60 VDC

AT-9281 ATLINE 80 Mod.: linhas de 80 VDC

AT-9211 ATLINE 110 Mod.: linhas de 110 VDC

Referência:
ATLINE48
AT-9248

ATLINE60
AT-9260

ATLINE80
AT-9280

ATLINE110
AT-9210

Tensão nominal: Un 48 VDC 60 VDC 80 VDC 110 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 65 VAC, DC 72 VAC, DC 96 VAC, DC 132 VAC, DC

Corrente nominal de descarga por linha C2 4 kV 
(1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs):

In(C2) 2 kA

Corrente nominal de descarga total 
C2 4 kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs):

8 kA

Nível de proteção (1,2/50 µs): Up 100 V 120 V 140 V 160 V

Corrente nominal: In 360 mA

Resistência série: Rs 15 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pólos: 4

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Dimensões: 13,5 x 90 x 80 mm (0,75 módulo DIN43880)

Fixação: Calha DIN

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Conexões: Secção máxima 4m2

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLINE
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Referência:
RF SPD TESTER

AT-3501

Dimensões: 150 x 90 x 30 mm

Peso: 200 g

Tensão de funcionamento: 9 VDC

Tipo de batería: PP3

Avisador de batería baixa: Sí

Temperatura de trabalho: -10 ºC a +60 ºC

Se a luz do avisador de bateria estiver acesa, deve 
trocar-se de bateria imediatamente, caso contrário 
pode gerar leituras erradas.

RF SPD TESTER é um equipamento portátil por radiofrequência que 
comprova o estado dos módulos desencastráveis dos protetores 
contra sobretensões transitórias das séries ATFONO (linhas 
telefónicas), ATLINE (linhas de dados) e ATVOLT  
(linhas de alimentação continua).

Como funciona:

Ao pressionar o botão de teste, o RF SPD TESTER emite um sinal ao 
circuito do protetor a testar. Se o LED do protetor pisca ao mesmo 
tempo que o LED do equipamento de comprovação, o protetor está 
operacional. Se o LED não acende, o cartucho está danificado e deve 
ser substituído o mais cedo possível.

Compativél com:

> Série ATLINE

> Série ATFONO

> Série ATVOLT

Vantagens

O teste é fácil e muito rápido: é apenas necessário chegar o comando 
ao protetor e pressionar o botão. 

Sem necessidade de contactos elétricos.

Não é necessário retirar ou desligar os módulos dos protetores.

Equipamento de comprovação por radiofrequência para protetores contra sobretensões 
transitórias de linhas de dados e de linhas de alimentação continua

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

Comprovação rápida e fácil para uma eficaz manutenção do 
sistema de proteção contra sobretensões.

AT-3501 RF SPD TESTER



> ATLAN

>

>

>

>

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS at3w.com352

ATLAN é um protetor com ligadores RJ45 de entrada e saída, capaz 
de suportar até 2 kA por linha.

Está disponivel em várias tensões e velocidades de transmissão 
de dados.

Está especialmente desenhado para proteger de forma individual 
cada equipamento ligado à rede informática.

A versão 1000 BASE-T está especialmente desenhada para 
equipamentos que transmitam grande quantidade de dados  
(servidores, estações de trabalho, estações gráficas, etc.)

Inclui cabos de conexão com ligador RJ45 de 50 cm.

O protetor ATLAN foi ensaiado e certificado em laboratórios oficiais 
e independentes, obtendo as suas características de funcionamento 
segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

Os protetores contra sobretensões ATLAN são desenhados 
especialmente para evitar falhas nas transferências de 
dados entre equipamentos dentro de uma rede. Protegem 
as entradas dos circuitos eletrónicos das cartas de rede 
contra os danos causados pelas correntes transitórias.

AT-2107 ATLAN 100 BASE-T: protetor individual de 
redes locais com velocidades de 100Mbit/s.

AT-2204 ATLAN 100 BASE-T POE: protetor 
individual de redes locais com velocidades de 
1Gbit/s tipo Power Over Ethernet.

AT-2207 ATLAN 1000 BASE-T: protetor individual de 
redes locais com velocidades de 1Gbit/s.

 INSTALAÇÃO

Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possível do 
equipamento a proteger. Um cabo UTP com ligador RJ45 possui 8 
fios. O dispositivo ATLAN protege em série 4 pares. (8 fios).

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção em ambos lados da linha.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Fazer a ponte do protetor entre o cabo de rede com ligador RJ45 
e o equipamento a proteger.

2  Unir o protetor à terra mediante conetor tipo ‘faston’ fornecido.

cabo RJ45
desde red

cabo RJ45
até PC

Protetor individual contra sobretensões de redes informáticas

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLAN

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e 
a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua 
utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento 
pode ver-se comprometida.
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DIMENSÕES (mm) 

Referência:
ATLAN 100 BASE-T

AT-2107
ATLAN 100 BASE-T POE

AT-2204
ATLAN 1000 BASE-T

AT-2207

Velocidade de transferência máxima: 100Mbit/s 1000Mbit/s 1000Mbit/s

Tensão nominal: Un 5 VDC 48 VDC 5 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 6 VDC 60 VDC 6 VDC

Corrente nominal de descarga por linha C2 4 
kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs):

In(C2) 2 kA

Nível de proteção: Up 100 V 200 V 100 V

Corrente máxima de funcionamento: IL 300 mA

Resistência série: Rs 15 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pares protegidos: 4 pares

Dimensões: 68 x 47 x 30 mm

Material da carcaça: Alumínio

Proteção da caixa: IP20

Ligadores de entrada / saída: RJ45 / RJ45 blindados

Rede de terra: Faston 6 mm

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLAN
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ATLAN 1000 BASE-T CAT6 é um protetor com cabo de entrada 
já cromado com ligador RJ45 e ligador de saída RJ45, capaz 
de suportar até 2 kA por cada linha e com uma velocidade de 
transmissão de 250 MHz.

Está especialmente desenhado para proteger de forma individual 
equipamentos ligados a redes informáticas 1000 BASE-T com 
cablagem de categoria 6 que transmitam grande quantidade de 
dados (servidores, estações de trabalho, estações gráficas, etc.)

Inclui cabos de conexão categoria 6 com ligador RJ45 já cromado 
de 50 cm.

O protetor ATLAN CAT6 foi ensaiado e certificado em laboratórios 
oficiais e independentes, obtendo as suas características de 
funcionamento segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela). 

Os protetores contra sobretensões ATLAN são desenhados 
especialmente para evitar falhas nas transferências de 
dados entre equipamentos dentro de uma rede. Protegem 
as entradas dos circuitos eletrónicos das cartas de rede contra 
os danos causados pelas correntes transitórias.

AT-2213 ATLAN 1000 BASE-T CAT6: protetor 
individual de redes locais com cablagem categoria 6.

AT-2210 ATLAN 1000 BASE-T CAT6 POE: protetor 
individual de redes locais POE (Power Over Ethernet) 
com cablagem categoria 6.

INSTALAÇÃO

Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possível do 
equipamento a proteger. Um cabo com ligador RJ45 possui 8 fios. 
O dispositivo ATLAN protege em série 4 pares (8 fios). 
Nos casos em que se deseje proteger dos equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção em ambos lados da linha.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Fazer a ponte do protetor entre o cabo de rede com ligador RJ45 
e o equipamento a proteger. 

2  Unir o protetor à terra mediante ligador tipo ‘faston’ fornecido.

cabo
desde red

cabo RJ45
até PC

Protetor individual contra sobretensões para redes locais com cablagem categoria 6

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLAN

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e 
a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua 
utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento 
pode ver-se comprometida.
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DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATLAN 1000 BASE-T CAT6

AT-2213
ATLAN 1000 BASE-T CAT6 POE

AT-2210

Velocidade de transferência máxima: 1000 Mbit/s

Tensão nominal: Un 5 VDC 48 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 25 VDC 60 VDC

Corrente nominal de descarga por linha C2 4 kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs): In(C2) 2 kA

Nível de proteção: Up 150 V 250 V 

Corrente máxima de funcionamento: IL 300 mA

Resistência série: Rs 11 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pares protegidos: 4 pares

Dimensões: 68 x 47 x 30 mm

Material da carcaça: Alumínio

Proteção da caixa: IP20

Ligadores de entrada / saída: Cable RJ45 crimpado / RJ45

Rede de terra: Faston 6 mm

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLAN
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ATLAN-C 8 é um protetor preparado para proteção de oito linhas 
com quatro pares protegidos em cada uma. Está fabricado com um 
circuito integrado com ligadores RJ45 de entrada e saída, capaz 
de suportar até 2 kA por cada par e com umas velocidades de 
transmissão de Gbit/s.

Está especialmente desenhado para proteger equipamentos que 
requeiram uma alta velocidade de ligação à Internet, como por 
exemplo os PCs dum cibercafé.

Inclui 8 cabos de conexão com ligador RJ45 de 50 cm.

O protetor ATLAN-C 8 foi ensaiado e certificado em laboratórios 
oficiais e independentes, obtendo as suas características de 
funcionamento segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

Os protetores contra sobretensões ATLAN são desenhados 
especialmente para evitar falhas nas transferências de 
dados entre equipamentos dentro de uma rede. Protegem 
as entradas dos circuitos eletrónicos das cartas de rede contra 
os danos causados pelas correntes transitórias.

AT-2221 ATLAN-C 8: protetor preparado para 8 linhas 
de rede informática em caixa.

INSTALAÇÃO

Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possível dos 
equipamentos a proteger.

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção em ambos lados da linha.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Fazer a ponte do protetor entre o cabo de rede com o ligador    
RJ45 e o equipamento a proteger. 

2  Unir a terra do quadro à terra marcada no chassi da caixa.

cabo RJ45
desde red

cabo RJ45
até PC

Protetor contra sobretensões para 8 linhas informáticas em caixa

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLAN

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e 
a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua 
utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento 
pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Referência:
ATLAN-C 8

AT-2221

Velocidade de transferência máxima: 1000 Mbit/s

Tensão nominal: Un 5 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 6 VDC

Corrente nominal de descarga por linha C2 4 kV 
(1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs):

In(C2) 2 kA

Nível de proteção: Up 100 V

Corrente máxima de funcionamento: IL 300 mA

Resistência série: Rs 15 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pares protegidos: 8 x 4 pares

Dimensões: 180 x 156 x 38 mm

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Ligadores de entrada / saída: RJ45 / RJ45

Rede de terra: Parafuso M5

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLAN



> ATLAN 24/16/8

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS at3w.com358

ATLAN 24/16/8 é um protetor preparado para proteção de 24, 16 e 8 
linhas respetivamente com quatro pares protegidos em cada uma 
delas. Está fabricado com um circuito integrado com ligadores RJ45 
de entrada e saída, capaz de suportar até 2 kA por cada linha e com 
umas velocidades de transmissão de Gbit/s.

Está especialmente desenhado para se incorporar num rack e 
proteger armários de distribuição de redes informáticas completas. 
Pela sua alta velocidade de transmissão, está preparado para 
equipamentos que transmitam grande quantidade de dados  
(servidores, estações de trabalho, estações gráficas, etc.)

Inclui cabos de conexão de saída com ligador RJ45 de 50 cm.

O protetor ATLAN 24/16/8 foi ensaiado e certificado em laboratórios 
oficiais e independentes, obtendo as suas características de 
funcionamento segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

Os protetores contra sobretensões ATLAN são desenhados 
especialmente para evitar falhas nas transferências de 
dados entre equipamentos dentro de uma rede. Protegem 
as entradas dos circuitos eletrónicos das cartas de rede contra 
os danos causados pelas correntes transitórias.

AT-2206 ATLAN 8: protetor em rack preparado para 8 
linhas de rede informática. 

AT-2209 ATLAN 16: protetor em rack preparado para 16 
linhas de rede informática. 

AT-2208 ATLAN 24: protetor em rack preparado para 24 
linhas de rede informática. 

AT-2224 ATLAN 8 POE: protetor em rack preparado para 
8 linhas de rede informática. POE (Power Over Ethernet).

AT-2225 ATLAN 16 POE: protetor em rack preparado para 
16 linhas de rede informática (Power Over Ethernet).

AT-2223 ATLAN 24 POE: protetor em rack preparado para 
24 linhas de rede informática (Power Over Ethernet).

 INSTALAÇÃO

Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possivel 
do equipamento a proteger. Os equipamentos para os quais está 
preparado este protetor são fundamentalmente hubs e switches.

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção em ambos lados da linha.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Aparafusar o protetor dentro do rack de 19” de distribuição   
de redes informáticas.

2  Fazer a ponte das linhas de distribuição de redes que saem   
do hub ou switch até ao protetor.

3  Unir à terra do rack à terra marcada no chassi do protetor. 

cabo RJ45
desde red

cabo RJ45
até PC

Protetor contra sobretensões para rack de redes informáticas

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLAN 24/16/8

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e 
a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua 
utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento 
pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

ACESSÓRIOS

Referência:
ATLAN 8
AT-2206

ATLAN 16
AT-2209

ATLAN 24
AT-2208

ATLAN 8 POE
AT-2224

ATLAN 16 POE
AT-2225

ATLAN 24 POE
AT-2223

Velocidade de transferência máxima: 1000 Mbit/s

Tensão nominal: Un 5 VDC 48 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 6 VDC 60 VDC

Corrente nominal de descarga por linha 
C2 4 kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs):

In(C2) 2 kA

Nível de proteção: Up 100 V 200 V

Corrente máxima de funcionamento: IL 300 mA

Resistência série: Rs 15 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pares protegidos: 8 x 4 pares 16 x 4 pares 24 x 4 pares 8 x 4 pares 16 x 4 pares 24 x 4 pares

Dimensões: 483 x 150 x 44 mm

Material da carcaça: Aço

Proteção da caixa: IP20

Ligadores de entrada / saída: RJ45 / RJ45 blindados

Rede de terra: Parafuso M5

Ensaios certificados segundo normaUNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

ATLAN 8 PCB – AT-2215 
Carta eletrónica para reposições da 
série ATLAN 24/16/8. Protege 8 linhas.

ATLAN 8/24 – AT-2201 
Painel metálico no qual se podem colocar até 3 cartas eletrónicas 
ATLAN 8 PCB. Serve para montar em racks informáticos de 19’’.

ATLAN 8 PCB POE – AT-2231 
Carta eletrónica para reposições da série 
ATLAN 24/16/8 POE. Protege 8 linhas.

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> Série ATLAN 24/16/8



> ATLAN 12/8/4 CAT6
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> 

> 
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> 

>
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ATLAN 12/8/4 CAT6 é um protetor preparado para proteção de 12, 
8 e 4 linhas respetivamente com quatro pares protegidos em cada 
uma delas. Está fabricado com um circuito integrado com com cabo 
de entrada já cromado e ligador de saída RJ45, capaz de suportar 
até 2 kA por cada linha e com umas velocidades de transmissão de 
250 MHz.

Está especialmente desenhado para se incorporar num rack e 
proteger armários de distribuição de redes informáticas completas. 
Pela sua alta velocidade de transmissão, está preparado para 
equipamentos que transmitam grande quantidade de dados  
(servidores, estações de trabalho, estações gráficas, etc.)

Inclui cabos de conexão de entrada categoria 6 com ligador RJ45 já 
cromados de 50 cm.

O protetor ATLAN 12/8/4 CAT6 foi ensaiado e certificado em 
laboratórios oficiais e independentes, obtendo as suas 
características de funcionamento segundo as normas de aplicação 
(inscritas na tabela).

Os protetores contra sobretensões ATLAN são desenhados 
especialmente para evitar falhas nas transferências de 
dados entre equipamentos dentro de uma rede. Protegem 
as entradas dos circuitos electrónicos das cartas de rede 
contra os danos causados pelas correntes transitórias.

AT-2217 ATLAN 4 CAT6: protetor em rack preparado para 4 
linhas de rede informática de categoria 6.

AT-2212 ATLAN 8 CAT6: protetor em rack preparado para 8 
linhas de rede informática de categoria 6.

AT-2211 ATLAN 12 CAT6: protetor em rack preparado para 
12 linhas de rede informática de categoria 6.

AT-2226 ATLAN 4 CAT6 POE: protetor em rack preparado 
para 4 linhas de rede informática de categoria 6 POE (Power 
Over Ethernet).

AT-2227 ATLAN 8 CAT6 POE: protetor em rack preparado 
para 8 linhas de rede informática de categoria 6 POE (Power 
Over Ethernet).

AT-2228 ATLAN 12 CAT6 POE: protetor em rack preparado 
para 12 linhas de rede informática de categoria 6 POE (Power 
Over Ethernet).

INSTALAÇÃO

Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possível 
do equipamento a proteger. Os equipamentos para os quais está 
preparado este protetor são fundamentalmente hubs e switches.

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção em ambos os lados da linha.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Aparafusar o protetor dentro do rack de 19” de distribuição   
de redes informáticas.

2  Fazer a ponte das linhas de distribuição de redes que saem do  
hub ou switch até o protetor.

3  Unir a terra do rack à terra marcada no chassi do protetor.

cabo desde 
la red

cabo RJ45
até equipamentos

Protetor contra sobretensões para rack de redes informáticas com cablagem de categoria 6

> Série ATLAN 12/8/4 CAT6

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e 
a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua 
utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento 
pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

ACESSÓRIOS

Referência:
ATLAN 4 CAT6

AT-2217
ATLAN 8 CAT6

AT-2212
ATLAN 12 CAT6

AT-2211
ATLAN 4 CAT6 POE

AT-2226
ATLAN 8 CAT6 POE

AT-2227
ATLAN 12 CAT6 POE

AT-2228

Velocidade de transferência máxima: 1000 Mbit/s

Tensão nominal: Un 5 VDC 48 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 25 VDC 60 VDC

Corrente nominal de descarga por linha 
C2 4 kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs):

In(C2) 2 kA

Nível de proteção: Up 150 V 250 V

Corrente máxima de funcionamento: IL 300 mA

Resistência série: Rs 15 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pares protegidos: 4 x 4 pares 8 x 4 pares 12 x 4 pares 4 x 4 pares 8 x 4 pares 12 x 4 pares

Dimensões: 483 x 150 x 44 mm

Material da carcaça: Aço

IP20Proteção da caixa:

Ligadores de entrada / saída: Conetor crimpado / RJ45

Rede de terra: Parafuso M5

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

AT-2229 ATLAN 4/12: Painel metálico onde se pode 
colocar até 3 cartas eletrónicas ATLAN 4 PCB CAT6. Serve 
para montar em racks informáticos de 19’’.

AT-2222 ATLAN 4 PCB CAT6: Carta 
eletrónica para reposições da série ATLAN 
12/8/4. Protege 4 linhas CAT6.

 AT-2230 ATLAN 4 PCB CAT6 POE: Carta 
eletrónica para reposições da série ATLAN 
12/8/4 POE. Protege 4 linhas CAT6 POE.

> Série ATLAN 12/8/4 CAT6

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS
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> 
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Está especialmente desenhado para comunicações tipo RS-232, 
RS-485, TTL e buses tipo Profibus, CAN, I2C e SPI.

ATDB9 é um protetor blindado com ligadores de entrada e saída 
BD9, capaz de suportar até 2 kA por cada linha.

O protetor ATDB9 foi ensaiado e certificado em laboratórios oficiais 
e independentes, obtendo as suas características de funcionamento 
segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

Os protetores contra sobretensões ATDB9 são desenhados 
especialmente para evitar falhas por sobretensões nas 
transferências de dados entre equipamentos com 
ligadores tipo DB9 ou SUB-D9.

AT-2300 ATDB9: protetor individual com conetor 
tipo DB9 para linhas de dados.

INSTALAÇÃO

Recomenda-se que a instalação se realize o mais perto possivel 
do equipamento. Um ligador SUB-D9 possui 9 fios. O dispositivo 
ATDB9 protege em série estes 9 fios. 

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção em ambos lados da linha.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Fazer a ponte do protetor entre o cabo de comunicação com 
ligador DB9 e o equipamento a proteger.

2  Unir o protetor à terra mediante ligador tipo ‘faston’ fornecido.

cabo DB9
desde red

cabo DB9
até equipamento

Protetor individual contra sobretensões para linhas de dados tipo DB9

> Série ATDB9

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e 
a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua 
utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento 
pode ver-se comprometida.
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cabo DB9
até equipamento

 DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)

Referência: AT-2300

Tensão nominal: Un 12 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 15 VDC

Corrente nominal de descarga por linha C2 4 kV (1,2/50 µs) / 2 kA (8/20 µs): In(C2) 2 kA

Nível de proteção: Up 80 V

Corrente máxima de funcionamento: IL 300 mA

Resistência série: Rs 15 Ω

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de fios protegidos: 9 fios

Dimensões: 68 x 47 x 30 mm

Material da carcaça: Alumínio

Proteção da caixa: IP20

Ligadores de entrada / saída: DB9 / DB9

Rede de terra: Faston 6 mm

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATDB9

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS
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Os protetores contra sobretensões ATFREQ protegem o cabo 
de sinal, derivando as sobretensões conduzidas ou induzidas à 
terra, evitando assim danos nos equipamentos de comunicação, 
nos televisores e nos equipamentos ligados (vídeo, DVD, 
descodificadores, equipamentos “cinema em casa”, etc.).

Proteção eficaz contra sobretensões transitórias, realizada mediante 
descarregadores de gás que aguentam até 10 kA.

> Ótimo acoplamento com perdas imperceptíveis.
> Não afeta o sinal inclusive a frequências muito altas.
> Tempo de resposta curto.
> Não produz deflagração.
> Dimensões reduzidas.
> Ligadores específicos para cada aplicação.

O protetor ATFREQ foi ensaiado e certificado em laboratórios 
oficiais e independentes, obtendo as suas características de 
funcionamento segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

Pelas suas características de localização, as antenas são um dos
elementos mais expostos a receber a descarga do raio. Inclusive
quando existe um sistema de proteção contra o raio
corretamente instalado, os efeitos secundários da descarga
podem afetar o sinal captado pelas antenas de televisão,
radiofrequência, etc.

AT-2102 ATFREQ-50UHF: protetor tipo UHF 50 W.
AT-2103 ATFREQ-F: protetor tipo F 50 W.
AT-2104 ATFREQ-TV: protetor tipo TV 50 W.
AT-2105 ATFREQ-50BNC015: protetor tipo BNC 50 W 0,15 dB.
AT-2106 ATFREQ-50N: protetor tipo N 50 W.
AT-2108 ATFREQ-400BNC015: protetor tipo BNC 400 W 0,15 dB.
AT-2109 ATFREQ-400UHF: protetor tipo UHF 400 W.
AT-2110 ATFREQ-7/16: protetor tipo 7/16 900 W.
AT-2111 ATFREQ-400N: protetor tipo N 400 W.
AT-2115 ATFREQ-50BNC: protetor tipo BNC 50 W.
AT-2117 ATFREQ-50SMA: protetor tipo SMA 50 W.
AT-2118 ATFREQ-400BNC: protetor tipo BNC 400 W.
AT-2119 ATFREQ-6G: protetor tipo N 6 GHz.
AT-2120 ATFREQ-75BNC: protetor tipo BNC 75 Ω
AT-2121 ATFREQ-1200UHF: protetor tipo UHF 1200 W.
AT-2123 ATFREQ-50TNC: protetor tipo TNC 50 W.
AT-2126 ATFREQ-6GSMA: protetor tipo SMA 6 GHz.

 INSTALAÇÃO

Os protetores contra sobretensões ATFREQ inserem-se em série 
com o cabo da antena. Deve instalar-se o mais perto possível do 
equipamento que se deseja proteger. 

Cada protetor dispõe de dois ligadores coaxiais e uma ligação à terra. 
Dispõem de protetores com os ligadores coaxiais utilizados mais 
habitualmente (BNC, UHF, N, F, TV, 7/16) e de adaptadores macho/
fêmea para inserir diretamente em qualquer ligação.

Os protetores ATFREQ protegem o cabo de sinal da antena, não 
a alimentação do equipamento. A alimentação eléctrica deve-se 
proteger mediante protetores específicos para alimentação de tensão 
(ATSUB, ATCOVER, ATSHOCK, ATSHIELD ou ATVOLT).

A ligação à terra realiza-se mediante um parafuso de métrica 5 situado 
em encaixe lateral do protetor. A ligação à terra realiza-se mediante um 
terminal e um cabo adequados e deve ser o mais direta possível. 

terra

Protetores contra sobretensões para cabos coaxiais

> Série ATFREQ

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e 
a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua 
utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento 
pode ver-se comprometida.
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DADOS TÉCNICOS

Referência
Denominação  
(ATFREQ-) Conetor Banda de frequências Atenuação Impedância Potência trocada Tensão de rutura Adaptador M-F

AT-2104 TV TV 0 - 1 GHz < 1,2 dB 75 Ω 50 W 90 V Incluido

AT-2103 SAT F (sat.) 0 - 2 GHz < 0,5 dB 75 Ω 50 W 90 V Incluido

AT-2105 50BNC015 BNC 0 - 1 GHz < 0,15 dB 50 Ω 50 W 90 V Incluido

AT-2115 50BNC BNC 0 - 1 GHz < 0,2 dB 50 Ω 50 W 90 V Incluido

AT-2120 75BNC BNC 0 - 1 GHz < 0,2 dB 75 Ω 50 W 90 V Incluido

AT-2108 400BNC015 BNC 0 - 1 GHz < 0,15 dB 50 Ω 400 W 250 V Incluido

AT-2118 400BNC BNC 0 - 1 GHz < 0,2 dB 50 Ω 400 W 250 V Incluido

AT-2123 50TNC TNC 0 - 2,6 GHz < 0,2 dB 50 Ω 50 W 90 V AT-2770

AT-2106 50N N 0 - 3 GHz < 0,15 dB 50 Ω 50 W 90 V Incluido

AT-2111 400N N 0 - 3 GHz < 0,15 dB 50 Ω 400 W 250 V Incluido

AT-2119 6G N 0 - 5,8 GHz < 0,2 dB 50 Ω 50 W 90 V Incluido

AT-2117 50SMA SMA 0 - 1 GHz < 0,2 dB 50 Ω 50 W 90 V Incluido

AT-2126 6GSMA SMA 0 - 5,8 GHz < 0,2 dB 50 Ω 50 W 90 V Incluido

AT-2102 50 UHF 0 - 3 GHz < 0,3 dB 50 Ω 50 W 90 V AT-2750

AT-2109 400 UHF 0 - 3 GHz < 0,3 dB 50 Ω 400 W 250 V AT-2750

AT-2121 1200 UHF 0 - 3 GHz < 0,3 dB 50 Ω 1200 W 250 V AT-2750

AT-2110 900 7/16 0,9 - 2,6 GHz < 0,3 dB 50 Ω 900 W 600 V AT-2760

Corrente máxima: Imax 10 kA (8/20 µs)

Temperatura de trabalho: -55 ºC a +85 ºC

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Material da carcaça: Aço inoxidável

Proteção da caixa: IP20

Ensaios certificados segundo normas IEC 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, IEC 62305

> Série ATFREQ

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

CARACTERÍSTICAS COMUNES
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ATFREQ 12 BNC é um protetor preparado para a proteçãoe de 12 
linhas respetivamente em armário RACK de 19”. Cada elemento 
de proteção integrado neste rack, dispõe de dois conetores fêmea 
coaxiais tipo BNC e uma conexão à terra (inclui adaptador para fazer 
passo de fêmea a macho).

Os protetores contra sobretensões ATFREQ inserem-se em série 
com o cabo de antena. Deve-se instalar o mais proximo possível do 
equipamento que se deseja proteger. 

Está especialmente desenhado para incorporar num rack e proteger 
armários de distribução de dados. Pela sua alta velocidade de 
transmissão, está preparado para equipamentos que transmitam 
grande quantidade de dados (antenas, amplificadores de onda, 
derivadores, etc.).

A conexão à terra realiza-se mediante um parafuso de métrica  
5 situado numa lateral do protetor. Esta conexão mediante um  
terminal de anel e um cabo adequado deve ser o mais direta possível.

O protetor ATFREQ 12 BNC foi ensaiado e certificado em  
laboratórios oficiais e independentes, obtendo as suas  
características de funcionamento segundo as normas de aplicação  
(inscritas na tabela).

AT-2218 ATFREQ12 BNC: protetor em rack 
preparado para 12 linhas de telecomunicações

INSTALAÇÃO

Deve instalar-se o mais perto possível do equipamento a proteger. 
Este protetor está preparado para a equipamentos como antenas, 
derivadores e amplificadores.

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção em ambos lados da linha.

O procedimento de instalação recomendado é o seguinte:

1  Colocar o rack de 19” dentro do armário.

2  Cablear desde a antena ou elemento a proteger até à parte 
traseira do equipamento.

3  A saída protegida fica na frente do rack.

4  Unir a terra do rack à terra marcada no chassi do protetor.

Protetor contra sobretensões para rack de redes coaxiais
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É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação devem 
estar unidas, diretamente ou mediante disruptores, e 
a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. Se na sua 
utilização ou instalação não se respeitarem as indicações 
desta ficha, a proteção assegurada por este equipamento 
pode ver-se comprometida.
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Referência:
ATFREQ 12 BNC

AT-2218

Banda de frequência: 0-1 GHz

Atenuação: < 0,15 dB

Tensão máxima de funcionamento: Uc 70 VDC

Corrente nominal de descarga por linha 
C2 10 kV (1,2/50 µs) / 5 kA (8/20 µs):

In(C2) 5 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs) Imax 10 kA

Tensão de rutura: 90 V

Potência trocada: 50 W

Impedância: Z 50 Ω

Tempo de resposta: tr < 100 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série

Nº de proteções: 12

Dimensões: 482 x 67 x 44 mm

Material da carcaça: Aço

Proteção da caixa: IP20

Ligadores de entrada / saída: BNC

Rede de terra: Parafuso M5

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (mm)
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