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O que são e que danos produzem as sobretensões permanentes

Regulamento de Baixa Tensão e outras resoluções

Norma UNE-EN 50550

Guia de seleção

Série IGA TEST COMPACT

Série IGA TEST

Série IGA TEST PLUS

Série IGA TEST D

Série ATCONTROL/R

Série KIT ATCONTROL/R

Série ATCONTROL/B

Série ATCONTROL/B PLUS

Série KIT ATCONTROL/B

Série KIT ATCONTROL/B PLUS

Série KIT ATCONTROL/B D

Série ATPLUG CONTROL

Série ATCONTROL/D
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> O QUE SÃO E QUE DANOS PRODUZEM AS SOBRETENSÕES PERMANENTES

As sobretensões permanentes ou temporais são aumentos de tensão acima de 10% do valor nominal da rede de distribuição que 
se mantém durante vários ciclos ou de forma permanente.

São originadas pela descompensação das fases, normalmente causadas pela rutura do neutro, defeitos na conexão do condutor 
neutro ou falhas nos centros de transformação.

Para proteger as instalações receptoras dos efeitos que podem provocar estas sobretensões, devem instalar-se dispositivos de 
proteção contra as mesmas, que atuem desligando a instalação alimentada pela rede elétrica que sofre a sobretensão.

A desconexão da rede elétrica pode ser de duas formas:

> Mediante a atuação sobre um dispositivo de corte. Este dispositivo pode ser um interruptor automático ou diferencial e deve 
incluir uma bobine de emissão. A reconexão é manual.

> Mediante a atuação sobre um dispositivo com reconexão automática. Este dispositivo pode ser um contador e é 
especialmente útil em segundas residências, iluminação pública e em geral em zonas não assistidas.

Aumento de
tensão

CAUSAS HABITUAIS
Conexão defeituosa do neutro 
Redução de consumo

EFEITOS DESTRUTIVOS
Destruição de equipamentos 
Incêndios 
Explosão em zonas classificadas 
Sobreaquecimento dos equipamentos 
Redução da vida útil  
Interrupção do serviço

As sobretensões permanentes, temporais ou mantidas são aquelas cuja duração é relativamente longa (de vários ciclos) 
e podem produzir danos em instalações e nos equipamentos elétricos.

ÁREA DE DESTRIBUIÇÃO

ESTADO NORMAL DA REDE ELÉTRICA DEFEITO NO NEUTRO
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A proteção contra sobretensões é obrigatória segundo o artigo 16.3 
do regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT). Habitualmente 
interpreta-se que estas sobretensões são transitórias pela instrução 
do regulação em que se desenvolve (ITC-BT-23). No entanto 
o regulamento refere-se tanto a proteção contra sobretensões 
transitórias como permanentes.

> Regulamento de baixa tensão 2002. Artigo 16.3 Instalações 
Receptoras

“Os sistemas de proteção para instalações interiores ou receptoras 
para baixa tensão impedem os efeitos das sobreintensidades e 
sobretensões que por distintas causas cabe prever na mesma e 
resguardam o seus materiais e equipamentos das ações e efeitos dos 
agentes externos”.

Desde o ano 2005, diversas comunidades autónomas aprovaram as 
normas particulares das companhias elétricas, que já recorrem a este 
feito:

Na Andaluzia e Canarias prescreve-se a utilização de dispositivos de 
proteção contra sobretensões transitórias e permanentes. 

Na Catalunha e Aragão considera-se como proteção mínima 
obrigatória, entre outras coisas, os dispositivos destinados à proteção 
contra sobretensões permanentes e os dispositivos destinados à 
proteção contra sobretensões transitórias, segundo ITC-BT-23.

Outras Comunidades Autónomas também estão em processo de 
aprovação destas normas particulares. 

> Boletim Oficial Comunidade de Andaluzia (BOJA). Número 109 
(Junho 2005). Pág. 72.

RESOLUÇÃO de 5 de Maio de 2005, da Direção Geral  
de Industria, Energia e Minas, pela que se aprovam as normas 
particulares e condições técnicas e de segurança da empresa 
distribuidora de energia elétrica Endesa Distribución, S.L.U., no 
âmbito da Comunidade autónoma de Andaluzía.

Normas particulares e condições técnicas e de segurança 2005 de 
SEVILLANA ENDESA. Capítulo II. Acometidas e Instalações de enlace 
de baixa tensão. Poto 8.2 Composição e características dos quadros:

“Os dispositivos gerais e individuais de comando e proteção serão, 
como minimo:

• Um interruptor automático…

• Um interruptor diferencial geral…

• Dispositivo de corte bi, tri ou tetrapolar…

• Dispositivo de proteção contra sobretensões, segundo o atr. 16.3 
do RBT, sendo opcional para o titular a instalação com reconexão 
automática ao serem restabelecidas as condições normais do 
serviço”

> Manual Técnico de Distribuição MT 2.80.12 para Instalações de 
Enlace de IBERDROLA.

No quadro de comando e proteção deve-se instalar proteção contra 
sobretensões transitórias segundo ITC-BT-23 e GUÍA-BT-23 de REBT. 
Opcionalmente poderá ser incluída proteção contra sobretensões 
temporais, sendo recomendada a sua reconexão automática.

> Guia VADEMÉCUM para Instalações de enlace em Baixa Tensão de 
ENDESA (2014).

No apartado de Centralização de Contadores indica que se deve instalar 
protetores contra sobretensõess transitórias de Tipo 1, podendo realizar-
se com um dispositivo múltiplo ou com dispositivos unipolares. Deverá 
ter uma corrente de impulso Iimp mínima de 25 kA entre fase e neutro e 
de 100 kA entre neutro e terra, com um Nível de proteção Up 1,5kV.

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

> Boletim Oficial de Aragão (BOA). Número 6 (Dezembro 2009).

ORDEM de 23 de dezembro de 2009, do Departamento de Industria, 
Comercio e Turismo, pelo que se aprovam as especificações 
Particulares sobre instalações elétricas de baixa tensão das empresas 
distribuidoras de energia elétrica, que sobre a marca ERZ Endesa 
desenvolvem a sua atividade, no âmbito da comunidade Autónoma de 
Aragão. 

Normas técnicas particulares de ERZ Endesa (Capítulo 3.9.2 
Dispositivos Gerais e Individuais de Comando e Proteção):

“Para impedir os efeitos das sobretensões que possam aparecer na 
instalação, instalar-se-ão”:

•Um interruptor automático…

• Dispositivos destinados à proteção contra sobretensões 
permanentes com carácter obrigatório.

• Dispositivos destinados à proteção contra sobretensões transitórias, 
segundo según ITC-BT-23.

• Um interruptor diferencial geral…

• Dispositivo de corte omnipolar…

> Boletim Oficial de Canarias. Número 81 (Abril 2010).

As Normas Particulares para as Instalações de Enlace de 
Unelco Endesa serão de cumprimento obrigatório no âmbito da 
Comunidadade Autónoma de Canarias.

Nas Normas Particulares, apartado 12 ‘Dispositivos Generais de 
Comando e Proteção’ indica o seguinte:

“Será obrigatória a instalação de um dispositivo de proteção contra 
sobretensões, tanto transitórias como permanentes, sendo opcional 
para o titular a instalação que seja com reconexão automática ao se 
estabelecem as condições normais do serviço”.

> Diario Oficial de Extremadura (DOE). Número 236 (Dezembro 
2014).

A partir dos três meses da publicação da presente instrução, será 
necessário que as novas instalações recetoras de baixa tensão 
que se registem perante esta Administração, estejam protegidas 
contra sobretensões temporais e, a proteção contra sobretensões 
transitórias segundo a GUÍA-BT-23 de REBT.

Para aquelas instalações existentes anteriormente à publicação desta 
instruções que sofram uma reforma de importância ou âmplíem a sua 
potência, também será de aplicação da mesma.

> REGULAMENTO DE BAIXA TENSÃO E OUTRAS RESOLUÇÕES
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Tempo (s)

Tensão (V)

Tempo mínimo de 
não resposta

Tempo máximo de 
funcionamento

Tensão Tempo máximo Tempo mínimo

275 V 15,00 s 3,00 s

300 V 5,00 s 1,00 s

350 V 0,75 s 0,25 s

400 V 0,20 s 0,07 s

Esta norma aplica-se a dispositivos de proteção contra sobretensões a frequência industrial para uso doméstico e análogo, destinados a ser usados 
em combinação com um dispositivo de proteção principal (interruptor automático ou interruptor diferencial).

POP é um acrónimo em inglês de protetor contra sobretensões a frequência industrial (Power frequency Overvoltage Protector). Este elemento 
quando deteta uma sobretensão permanente atua sobre um dispositivo de corte que desliga a instalação da rede elétrica para evitar que esta 
sobretensão chegue aos equipamentos.

As características e requerimentos que específica esta norma para os dispositivos POP (Power frequency Overvoltage 
Protector) são as siguintes:

> O protetor, a bobine de emissão, e o interruptor principal devem ser do mesmo fabricante para assegurar o seu 
funcionamento.

> Não podem gerar uma tensão no condutor de proteção.

> Não devem criar uma corrente de fuga para ativar o interruptor principal.

> Podem ligar-se à entrada ou à saida do interruptor principal porém não a ambas.

> Devem cumprir a seguinte curva de disparo:

> NORMA UNE-EN 50550
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KIT ATCONTROL/R PT-M
AT-8756/AT-8757

ATCONTROL/R P-M
AT-8759

ATCONTROL/B P-M ATCONTROL/B P-M 1DIN

ATCONTROL/R P-M 1DIN

AT-8703 AT-8881

AT-8763

ATCONTROL/R P-T
AT-8701

ATCONTROL/R PT-M
AT-8758

ATCONTROL/B PT-M
AT-8704

IGA TEST COMPACT M
AT-8951, AT-8952 AT-8954, AT-9070/AT-9075

KIT ATCONTROL/R PT-T
AT-8754/AT-8755

ATCONTROL/B PT-T
AT-8702

AT-8750/AT-8751
KIT ATCONTROL/R P-M KIT ATCONTROL/R P-T

AT-8752/AT-8753

ATCONTROL/R P-T
AT-8760

IGATEST M
AT-9000/AT-9005, AT-9052/ AT-9054

IGATEST T

ATCONTROL/R PT-T
AT-8770

IGA TEST COMPACT T

Inclui 
transitórias?

Inclui 
elemento de 

corte?

Inclui 
elemento de 

corte?

Atua sobre a 
bobine de emissão

Protetor
rearmável

Protetor
não rearmável

Atua sobre o contactor

Monofásico Trifásico

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

> GUIA DE SELEÇÃO

Protetor
rearmável

Protetor
não rearmável

Atua sobre a 
bobine de emissão

Atua sobre o contactor

ATCONTROL/R  PT-M 1DIN
AT-8764

ATCONTROL/B PT-M 1DIN
AT-8880

KIT ATCONTROL/B PT-M KIT ATCONTROL/B PT-T
AT-8711/AT-8715 AT-8716/AT-8720

AT-8950, AT-8953, AT-8955, 
AT-9081, AT-9095/AT-9099

AT-9006/AT-9010, AT-9055/AT-9058
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> INSTALAÇÃO

Instala-se em série com a linha de baixa tensão, entre o interruptor de 
controlo de potência (ICP) e o interruptor diferêncial (ID).

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Os protetores da série IGA TEST COMPACT cortam a linha quando 
detetam uma sobretensão permanente (por exemplo, falhas de neutro), 
protegendo assim os equipamentos instalados a jusante.

Para rearmar o interruptor automático é necessário em primeiro lugar 
rearmar a bobine de proteção utilizando o botão de RESET.

Os protetores IGA TEST COMPACT atuam também ao detetar uma 
sobretensão transitória derivando a corrente até à terra e reduzindo a 
tensão a um nível não prejudicial para os equipamentos conectados.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 em laboratórios oficiais 
e independentes segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o GUÍA-BT-23 
do REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de desconexão da rede elétrica em 
caso de degradação e de sistema avisador de sobretensões  
transitórias. Quando o avisador se ilumina a verde, o protetor está em  
bom estado. Senão deve ser substituído.

O interruptor automático integrado está disponível para as intensidades 
nominais habituais: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63 A.

DADOS TÉCNICOS

IGA TEST COMPACT M 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63

Referência:  AT-8954  AT-8952  AT-8951  AT-9070 AT-9071 AT-9072 AT-9073 AT-9074 AT-9075

Corrente nominal: 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 265 - 280 VAC

Tempo de atuação: @275 VAC → 8 - 10 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Poder de corte: 6 kA

Tipo de ensaios segundo 
UNE- EN 61643-11:

Tipo 2

Corrente nominal de 
descarga:

In 5 kA

Corrente máxima: Imax 15 kA

Nível de proteção: Up 1,5 kV

Dimensões: 51 x 81 x 65 mm (3 módulos DIN43880)

Gama cabo: Secção mínima / máxima: 1,5 / 16 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 60898, UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11

Protetor monofásico compacto contra sobretensões transitórias + permanentes com interruptor automático integrado.

O protetor é composto por uma bobine de proteção contra 
sobretensões permanentes, que inclui um protetor contra 
sobretensões transitórias associada a um interruptor automático.

> Série IGA TEST COMPACT

IGA TEST COMPACT M
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IGA TEST COMPACT T 6 / 10 / 16 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63

Referência:
AT-8955 AT-8953 AT-8950 AT-9081 AT-9095 AT-9096 AT-9097 AT-9098 AT-9099

Corrente nominal: 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 265 - 280 VAC

Tempo de atuação: @275 V → 8 -10 s / @400 V → 0,1 - 0,2 s

Poder de corte: 6 kA

Tipo de ensaios segundo 
UNE- EN 61643-11:

Tipo 2

Corrente nominal de 
descarga:

In 5 kA

Corrente máxima: Imax 15 kA

Nível de proteção: Up 1,5 kV

Dimensões: 123 x 81 x 65 mm (7 módulos DIN43880)

Gama cabo: Secção mínima / máxima: 1,5 / 16 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 60898, UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11

> INSTALAÇÃO

Instala-se em série com a linha de baixa tensão, entre o interruptor de 
controlo de potência (ICP) e o interruptor diferencial (ID).  
A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Os protetores da série IGA TEST COMPACT cortam a linha quando  
detetam uma sobretensão permanente (por exemplo falhas de neutro), 
protegendo assim os equipamentos instalados a jusante.

Para rearmar o interruptor automático é necessário em primeiro lugar rearmar 
as bobines de proteção utilizando os botões de RESET. O rearmar realiza-se 
sempre da bobine mais exterior à mais proxima do interruptor automático.

Os protetores IGA TEST COMPACT atuam também ao detetar uma 
sobretensão transitória derivando a corrente até à terra e reduzindo a tensão a 
um nível não prejudicial para os equipamentos conectados.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 em laboratórios oficiais e 
independentes segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o GUÍA-BT-23 de REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de desconexão da rede elétrica em caso 
de degradação e de sistema avisador de sobretensõess transitórias. Quando 
o avisador se ilumina a verde, o protetor está em bom estado. Senão, deve 
ser substituído.

O interruptor automático integrado está disponível para as intensidades 
nominais habituais: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63 A.

DADOS TÉCNICOS

O protetor é composto por  bobines de proteção contra sobretensões 
permanentes, que incluem proteção contra sobretensões transitórias e, 
estão associadas a um interruptor automático.

Protetor trifásico compacto contra sobretensões transitórias + permanentes com interruptor automático integrado

> Série IGA TEST COMPACT

IGA TEST COMPACT T
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Protetor monofásico contra sobretensões permanentes com interruptor automático integrado

> INSTALAÇÃO

Instala-se em série com a linha de baixa tensão, entre o interruptor de 
controlo de potência (ICP) e o interruptor diferencial (ID).

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

A bobine de proteção instala-se entre a linha que vai ao interruptor diferencial 
(ID) e o neutro.

Os protetores da série IGA TEST cortam a linha quando detetam uma 
sobretensão permanente (por exemplo falhas de neutro), protegendo assim os 
equipamentos instalados a jusante.

Para rearmar o IGA é necessário em primeiro lugar rearmar a bobine de 
proteção, para o que se utiliza o botão do RESET.

Os protetores contra sobretensões permanentes IGA TEST podem utilizar-se 
em combinação com os protetores contra sobretensões transitórias ATSUB-D.

O interruptor automático integrado está disponível para as intensidades nominais 
habituais:  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63 A.

O protetor é composto por uma bobine de proteção contra 
sobretensões permanentes associada a um interruptor automático.

Referência:

IGA TEST 
M 6

AT-9052

IGA TEST 
M 10

AT-9000

IGA TEST 
M 16

AT-9053

IGA TEST 
M 20

AT-9054

IGA TEST 
M 25

AT-9001

IGA TEST 
M 32

AT-9002

IGA TEST 
M 40

AT-9003

IGA TEST 
M 50

AT-9004

IGA TEST 
M 63

AT-9005

Corrente nominal: 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 265 - 280 VAC

Tempo de atuação: @275 VAC → 8 - 10 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2s

Poder de corte: 6 kA

Dimensões: 51 x 81 x 65 mm (3 módulos DIN43880)

Gama cabo interruptor 
automático:

Secção mínima / máxima: 1,5 / 25 mm2

Gama cabo: Secção mínima / máxima: 1,5 / 2,5 mm2 (unifilar) ou 4 mm2 (multifilar)

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 60898

DADOS TÉCNICOS

> Série IGA TEST

IGA TEST M
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> INSTALAÇÃO 

Instala-se em série com a linha de baixa tensão, entre o interruptor de 
controlo de potência (ICP) e o interruptor diferencial (ID). 

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

As bobines de proteção instalam-se entre as linhas que vão ao 
interruptor diferencial (ID) e ao neutro.

Os protetores da série IGA TEST cortam a linha quando detetam uma 
sobretensão permanente (por exemplo falhas de neutro), protegendo 
assim os equipamentos instalados a jusante.

Para rearmar o interruptor automático é necessário em primeiro lugar 
rearmar as bobines de proteção, para o que se utilizam os botões de 
RESET. O rearme realizar-se-á sempre da bobine mais longe para a mais 
perto do interruptor automático.

Os protetores contra sobretensões permanentes IGA TEST podem 
utilizar-se em combinação com os protetores contra sobretensões 
transitórias ATSUB-D.

O interruptor automático integrado está disponível para as intensidades 
nominais habituais: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63 A.

Referência:

IGA TEST 
T 6

AT-9055

IGA TEST 
T 10

AT-9056

IGA TEST 
T 16

AT-9057

IGA TEST 
T 20

AT-9058

IGA TEST 
T 25

AT-9006

IGA TEST 
T 32

AT-9007

IGA TEST 
T 40

AT-9008

IGA TEST 
T 50

AT-9009

IGA TEST 
T 63

AT-9010

Corrente nominal: 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 265 - 280 VAC

Tempo de atuação: @275 VAC → 8 - 10 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Poder de corte: 6 kA

Dimensões: 123 x 81 x 65 mm (7 módulos DIN43880)

Gama cabo interruptor 
automático:

Secção mínima / máxima: 1,5 / 25 mm2

Gama cabo bobine: Secção mínima / máxima: 1,5 / 2,5 mm2 (unifilar) ou 4 mm2 (multifilar)

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 60898

O protetor é composto por umas bobines de proteção contra 
sobretensões permanentes, associadas a um interruptor automático.

Protetor trifásico contra sobretensõess permanentes com interruptor automático  integrado

DADOS TÉCNICOS

> Série IGA TEST

IGA TEST T
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> INSTALAÇÃO

Instala-se em série com a linha de baixa tensão, entre o interruptor de 
controlo de potência (ICP) e o interruptor diferêncial (ID).

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

As bobines de proteção instalam-se entre as linhas que vão ao 
interruptor diferencial (ID) e ao neutro.

Os protetores da série IGA TEST PLUS cortam a linha quando detetam 
uma sobretensão permanente (por exemplo, falhas de neutro), protegendo 
assim os equipamentos instalados a jusante.

Para rearmar o interruptor automático é necessário em primeiro  
lugar rearmar a bobine de proteção utilizando o botão de RESET.

Os protetores contra sobretensões permanentes IGA TEST PLUS 
podem utilizar-se em combinação com os protetores contra 
sobretensões transitórias ATSUB-D.

O interruptor automático integrado está disponível para as intensidades 
nominais habituais: 25, 32, 40, 50 e 63 A.

Referência:
IGA TEST M 25 PLUS

AT-9031
IGA TEST M 32 PLUS

AT-9032
IGA TEST M 40 PLUS

AT-9033
IGA TEST M 50 PLUS

AT-9034
IGA TEST M 63 PLUS

AT-9035

Corrente nominal: 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: 400 VAC

Tensão de funcionamiento mínima: 60 VAC

Tensão de atuação: Ua 265 - 280 VAC / 195 - 210 VAC

Tempo de atuação:
@275 VAC → 8-10 s / @400 VAC → 0,1-0,2 

@200 VAC → 0,8 s / @80 VAC → 0,2 

Poder de corte: 6 kA

Dimensões: 51 x 81 x 65 mm (3 módulos DIN43880)

Gama cabo interruptor automático: Secção mínima / máxima: 1,5 / 25 mm2

Gama cabo bobine: Secção mínima / máxima: 1,5 / 2,5 mm2 (unifilar) ou 4 mm2 (multifilar)

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 60898, UNE-EN 50550

O protetor é composto por uma bobine de proteção contra 
sobretensões permanentes associada a um interruptor.

Protetor monofásico contra sobretensões e subtensões permanentes com interruptor automático integrado

DADOS TÉCNICOS

> Série IGA TEST PLUS

IGA TEST M PLUS



>
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Protetor trifásico contra sobretensões e subtensões permanentes com interruptor automático integrado

> INSTALAÇÃO 

Instala-se em série com a linha de baixa tensão, entre o interruptor de 
controlo de potência (ICP) e o interruptor diferencial (ID).

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

A bobine de proteção instala-se entre a linha que vai ao interruptor 
diferencial (ID) e o neutro.

Os protetores da série IGA TEST PLUS cortam a linha quando detetam 
uma sobretensão permanente (por exemplo falhas de neutro), protegendo 
assim os equipamentos instalados a jusante.

Para rearmar o interruptor automático é necessário em primeiro lugar 
rearmar as bobines de proteção, para o que se utilizam os botões de 
RESET. O rearmar realiza-se sempre da bobine mais exterior à mais 
proxima do interruptor automático.

Os protetores contra sobretensões permanentes IGA TEST podem utilizar-
se em combinação com os protetores contra sobretensões transitórias 
ATSUB-D.

O interruptor automático integrado está disponível para as intensidades 
nominais habituais: 25, 32, 40, 50 e 63 A.

Referência:
IGA TEST T 25 PLUS

AT-9036
IGA TEST T 32 PLUS

AT-9037
IGA TEST T 40 PLUS

AT-9038
IGA TEST T 50 PLUS

AT-9039
IGA TEST T 63 PLUS

AT-9040

Corrente nominal: 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: 400 VAC

Tensão de funcionamiento mínima: 60 VAC

Tensão de atuação: Ua 265 - 280 VAC / 195 - 210 VAC

Tempo de atuação:
@275 VAC → 8 - 10 s / @400 VAC → 0,1- 0,2 s 

@200 VAC →0,8 s / @80 VAC → 0,2 s

Poder de corte: 6 kA

Dimensões: 123 x 81 x 65 mm (7 módulos. DIN43880)

Gama cabo interruptor automático: Secção mínima / máxima: 1,5 / 25 mm2

Gama cabo bobine: Secção mínima / máxima: 1,5 / 2,5 mm2 (unifilar) ou 4 mm2 (multifilar)

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 60898

O protetor é composto por uma bobine de proteção contra 
sobretensões permanentes associada a um interruptor automático.

> Série IGA TEST PLUS

DADOS TÉCNICOS

IGA TEST T PLUS



>
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Protetor trifásico contra sobretensões permanentes com interruptor automático de curva D integrado

> INSTALAÇÃO

Instala-se em série com a linha de baixa tensão, entre o interruptor de 
controlo de potência (ICP) e o interruptor diferencial (ID).

A instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

A bobine de proteção instala-se entre a linha que vai ao interruptor 
diferencial (ID) e o neutro.

Os protetores da série IGA TEST D cortam a linha quando detetam uma 
sobretensão permanente (por exemplo falhas de neutro), protegendo assim 
os equipamentos instalados a jusante.

Para rearmar o interruptor automático é necessário em primeiro lugar 
rearmar as bobines de proteção, para o que se utilizam os botões de 
RESET. O rearmar realiza-se sempre da bobine mais exterior à mais 
proxima do interruptor automático.

Os protetores contra sobretensões permanentes IGA TEST PLUS 
podem utilizar-se em combinação com os protetores contra sobretensões 
transitórias ATSUB-D.

O interruptor automático de curva D integrado está disponível para as 
intensidades nominais habituais: 63, 80, 100 e 125 A.

Referência:
IGA TEST T 63 D

AT-9076
IGA TEST T 80 D

AT-9077
IGA TEST T 100 D

AT-9078
IGA TEST T 125 D

AT-9079

Corrente nominal: 63 A 80 A 100 A 125 A

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 265 - 280 VAC

Tempo de atuação: @275 VAC → 8 -10 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Poder de corte: 10 kA

Dimensões: 160 x 81 x 65 mm (9 módulos DIN43880)

Gama cabo interruptor automático: Secção mínima / máxima: 1,5 / 25 mm2

Gama cabo bobine: Secção mínima / máxima: 1,5 / 2,5 mm2 (unifilar) ou 4 mm2 (multifilar)

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 60898, UNE-EN 50550

O protetor é composto por bobines de proteção contra 
sobretensões permanentes associadas a um interruptor automático 
de curva D.

> Série IGA TEST D

 DADOS TÉCNICOS

IGA TEST T D



> 
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Protetor monofásico rearmavél auto configurável contra sobretensões permanentes e transitórias

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático, com 
conexões à fase, neutro e terra. O contactor deve 
instalar-se a jusante do protetor, em série à linha. A 
instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Ligar os bornes S1 e S2, sempre sem tensão na 
linha, ao contactor.

Este protetor é auto configurável. 
Automaticamente deteta a tensão de rede 
e autoprograma os limites de sobretensão 
permanente nos sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/R P atuam 
quando deteta uma sobretensão permanente 
disparando a contactor (normalmente aberto) 
conectado a eles (S1, S2). Este contactor corta 
a linha, protegendo os equipamentos instalados 
a jusante. Quando a sobretensão permanente 
cessa, o protetor reconecta o contactor.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em  dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/R PT atuam 
também ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 
2 em laboratórios oficiais e independentes 
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 a ITC-BT-23 
ou REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias que se ilumina 
protegendo contra uma sobretensão superior 
à sua capacidade. Indica que o protetor deve 
substituir-se.

Referência:
ATCONTROL/R P-M 

AT-8759
ATCONTROL/R PT-M 

AT-8758

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 150 ou 275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s

@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: - Tipo 2

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

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 15 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,1 kV

Fusíveis a prever(1): - 80 A gL/gG

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

Gama cabo S1, S2: Secção máxima: 1,5 mm2

Gama cabo protetor: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATCONTROL/R

 DADOS TÉCNICOS

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

 ATCONTROL/R P(T)-M



> 
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Protetor monofásico rearmável auto configurável contra sobretensões permanentes e transitórias

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático, com 
conexões à fase, neutro e terra. O contactor 
deve instalar-se a jusante do protetor. A 
instalação deve realizar-se sem tensão na linha.

Ligar os bornes S1 e S2, sempre sem tensão, ao 
contactor, em série com a linha..

Este protetor é auto configurável.
Automaticamente deteta a tensão de rede 
e autoprograma os limites de sobretensão 
permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/R P-M 
1DIN atuam quando deteta uma sobretensão 
permanente disparando a contactor 
(normalmente aberto) conectado a eles (S1, 
S2). Este contactor corta a linha, protegendo 
os equipamentos instalados a jusante. Quando 
a sobretensão permanente cessa, o protetor 
reconecta o contactor.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em  dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/R PT-M 1DIN  
atuam também ao detetar uma sobretensão 
transitória derivando a corrente até à terra e 
reduzindo a tensão a um nível não prejudicial 
para os equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 
2 em laboratórios oficiais e independentes 
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 a ITC-BT-23 ou REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias que se ilumina 
protegendo contra uma sobretensão superior 
à sua capacidade. Quando o avisador esá 
vermelho, o protetor é para substituir.

Referência:
ATCONTROL/R P-M 1DIN 

AT-8763
ATCONTROL/R PT-M 1DIN 

AT-8764

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 150 ou 275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s

@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: - Tipo 2

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

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 15 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,1 kV

Fusíveis a prever(1): - 80 A gl/gG

Dimensões protetor: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Gama cabo S1, S2: Secção máxima: 2,5 mm2

Gama cabo protetor: Secção máxima: 6 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATCONTROL/R

 DADOS TÉCNICOS

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

 ATCONTROL/R P(T)-M 1DIN
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Protetor trifásico rearmável auto configurável contra sobretensões permanentes e transitórias

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático, com 
conexões às fases, neutro e terra. O contactor 
deve instalar-se a jusante do protetor e em série 
com a linha. A instalação deve realizar-se sem 
tensão na linha.

Ligar os bornes S1 e S2, sempre sem tensão, ao 
contactor.

Este protetor é auto configurável.
Automáticamente deteta a tensão de rede 
e autoprograma os límites de sobretensão 
permanente nos sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/R P atuam 
quando deteta uma sobretensão permanente 
disparando a contactor (normalmente aberto) 
conectado a ele (S1, S2). Este contactor corta a 
linha, protegendo os equipamentos instalados a 
jusante. Quando a sobretensão permanente cessa, 
o protetor reconecta o contactor.

O sistema avisador de sobretensões permanentes 
consiste em  dois indicadores luminosos, o verde 
(tensão de rede correta) e vermelho (sobretensão). 
Dispõe de botão de teste para comprovar que a 
instalação foi realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/R PT atuam 
também ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 
2 em laboratórios oficiais e independentes 
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 
a ITC-BT-23 do REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o avisador 
está amarelo, protetor em bom estado. Senão 
deve ser substuído.

Referência:
ATCONTROL/R P-T 

AT-8760
ATCONTROL/R PT-T 

AT-8770

Tensão nominal: Un 120 - 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 150 - 275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s

@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: - Tipo 2

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In - 15 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 40 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,4 kV

Fusíveis a prever(1): - 80 A gL/gG

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

Gama cabo S1, S2: Secção máxima: 1,5 mm2

Gama cabo protetor: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série ATCONTROL/R

 DADOS TÉCNICOS

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

 ATCONTROL/R P(T)-T
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Kit completo que inclui contactor e protetor monofásico rearmável contra sobretensões permanentes e transitórias

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático (IGA), 
com conexões à fase, neutro e terra. O contactor 
deve instalar-se a jusante do protetor e em série 
com a linha. A instalação deve realizar-se sem 
tensão na linha.

Ligar os bornes S1 e S2, sempre sem tensão, ao 
contactor.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/R P atuam 
quando deteta uma sobretensão permanente 
disparando a contactor (normalmente aberto) 
conectado a ele (S1, S2). Este contactor corta a 
linha, protegendo os equipamentos instalados 
a jusante. Quando a sobretensão permanente 
cessa, o protetor reconecta o contactor.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em  dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/R PT atuam 
também ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protetor de 
tipo 2 em laboratórios oficiais e 
independentes 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 a ITC-BT-23 do REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o avisador 
está amarelo, protetor em bom estado. Se não, 
substituir.

Referência:

KIT ATCONTROL/R 
P-M 20
AT-8750

KIT ATCONTROL/R 
P-M 63
AT-8751

KIT ATCONTROL/R 
PT-M 20
AT-8756

KIT ATCONTROL/R 
PT-M 63
AT-8757

Corrente nominal: Até 20 A Até 63 A Até 20 A Até 63 A

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 275 VAC

Tempo de atuação: @275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: - Tipo 2

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

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 15 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,1 kV

Dimensões contactor:
18 x 81 x 65 mm

(1 módulo DIN43880)
36 x 81 x 65 mm

(2 módulos DIN43880)
18 x 81 x 65 mm

(1 módulo DIN43880)
36 x 81 x 65 mm

(2 módulos DIN43880)

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

Gama cabo contactor:
Secção mínima / 

máxima: 1 / 6 mm2

Secção mínima / 
máxima: 1 / 16 mm2

Secção mínima / 
máxima: 1 / 6 mm2

Secção mínima / 
máxima: 1 / 16 mm2

Gama cabo S1, S2: Secção mínima / máxima: 1 / 1,5 mm2

Gama cabo protetor: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

> Série KIT ATCONTROL/R

 KIT ATCONTROL/R P(T)-M
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Referência:

KIT ATCONTROL/R P-M 
1DIN 20
AT-8767

KIT ATCONTROL/R P-M 
1DIN 63
AT-8768

KIT ATCONTROL/R PT-M 
1DIN 20
AT-8769

KIT ATCONTROL/R PT-M 
1DIN 63
AT-8771

Corrente nominal: Até 20 A Até 63 A Até 20 A Até 63 A

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 275 VAC

Tempo de atuação: @275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2s

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: - Tipo 2

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

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 15 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,1 kV

Dimensões contactor:
18 x 81 x 65 mm

(1 módulo DIN43880)
36 x 81 x 65 mm

(2 módulos DIN43880)
18 x 81 x 65 mm

(1 módulo DIN43880)
36 x 81 x 65 mm

(2 módulos DIN43880)

Dimensões protetor: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo. DIN43880)

Gama cabo contactor:
Secção mínima / 

máxima: 1 / 6 mm2

Secção mínima / 
máxima: 1 / 16 mm2

Secção mínima / 
máxima: 1 / 6 mm2

Secção mínima / 
máxima: 1 / 16 mm2

Gama cabo S1, S2: Secção mínima / máxima: 1 / 2,5 mm2

Gama cabo protetor: Secção mínima / máxima: 1 / 6 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série KIT ATCONTROL/R

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático, 
com conexões à fase, neutro e terra. O 
contactor deve instalar-se a jusante do 
protetor e em séria com a linha. A instalação 
deve realizar-se sem tensão na linha.

Ligar os bornes S1 e S2, sempre sem tensão, 
ao contactor.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/R P-M 
1DIN atuam quando deteta uma sobretensão 
permanente disparando a contactor 
(normalmente aberto) conectado a ele (S1, S2). 
Este contactor corta a linha, protegendo os 
equipamentos instalados a jusante. Quando 
a sobretensão permanente cessa, o protetor 
reconecta o contactor.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em  dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/R PT-M 1DIN 
atuam também ao detetar uma sobretensão 
transitória derivando a corrente até à terra e 
reduzindo a tensão a um nível não prejudicial 
para os equipamentos ligados. 
Ensaiado e certificado como protetor de tipo 2 
em laboratórios oficiais e independentes  
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 a ITC-BT-23 do REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias . Indica que o protetor 
deve substituir-se quando está vermelho.

 DADOS TÉCNICOS

Kit completo que inclui contactor e protetor monofásico rearmável contra sobretensões permanentes e transitórias

 KIT ATCONTROL/R P(T)-M 1DIN
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Kit completo que inclui contactor e protetor monofásico rearmável contra sobretensões permanentes e transitórias

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático, com 
conexões às  fases, neutro e terra. O contactor 
deve instalar-se a jusante do protetor e em série 
com a linha A instalação deve realizar-se sem 
tensão na linha.

Ligar os bornes S1 e S2, sempre sem tensão, 
ao contactor.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Los protetores de la serie ATCONTROL/R P  
atuam quando deteta uma sobretensão 
permanente disparando a contactor (normalmente 
aberto) conectado a ele (S1, S2). Este contactor 
corta a linha, protegendo os equipamentos 
instalados a jusante. Quando a sobretensão 
permanente cessa, o protetor reconecta o 
contactor.

O sistema avisador de sobretensões permanentes 
consiste em dois indicadores luminosos, o verde 
(tensão de rede correta) e vermelho (sobretensão). 
Dispõe de botão de teste para comprovar que a 
instalação foi realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores  ATCONTROL/R PT atuam 
também ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protetor de  
tipo 2 em laboratórios oficiais e 
independentes 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 a ITC-BT-23 do REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o avisador 
está amarelo, protetor em bom estado. Se 
não, substituir.

Referência:

KIT ATCONTROL/R 
P-T 25

AT-8752

KIT ATCONTROL/R 
P-T 63

AT-8753

KIT ATCONTROL/R 
PT-T 25
AT-8754

KIT ATCONTROL/R
PT-T 63
AT-8755

Corrente nominal: Até 25 A Até 63 A Até 25 A Até 63 A

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 275 VAC

Tempo de atuação: @275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: - Tipo 2

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In - 15 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 40 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,4 kV

Dimensões contactor:
36 x 81 x 65 mm

(2 módulos DIN43880)
54 x 81 x 65 mm

(3 módulos DIN43880)
36 x 81 x 65 mm

(2 módulos DIN43880)
54 x 81 x 65 mm

(3 módulos DIN43880)

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

Gama cabo contactor:
Secção mínima / 

máxima: 1 / 10 mm2

Secção mínima / 
máxima: 1 / 16 mm2

Secção mínima / 
máxima: 1 / 10 mm2

Secção mínima / 
máxima: 1 / 16 mm2

Gama cabo S1, S2: Secção mínima / máxima: 1 / 1,5 mm2

Gama cabo protetor: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

> Série KIT ATCONTROL/R

 KIT ATCONTROL/R P(T)-T



 Série ATCONTROL/B

> 

> 
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Protetor monofásico auto configurável contra sobretensões permanentes e transitórias

> INSTALAÇÃO

A intlação debe realizar-se sem tensão na linha. 
Instala-se em paralelo com a linha, a jusannterruptor 
automático, com conexões à fase, neutro e terra.

O contactor deve instalar-se a jusante do protetor e 
em série com a linha. 
Ligar os bornes S1 e S2, sempre sem tensão, ao 
contactor.

Este protetor é auto configurável.Automáticamente 
deteta a tensão de rede e  autoprograma os limites 
de sobretensão permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

O protetor ATCONTROL/B PT-M atua quando 
detetam uma sobretensão permanente 
disparando a bobine de emissão ligada a ele (S1, 
S2). Esta bobine de emissão provoca o disparo 
do interruptor Geral Automático (IGA), protegendo 
os equipamentos instalados a jusante.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/B PT-M atuam 
também ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados. 

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 
2 em laboratórios oficiais e independentes 
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 a ITC-BT-23 do REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias que se ilumina 
protegendo contra uma sobretensão superior 
à sua capacidade. Quando o avisador está 
amarelo, protetor em bom estado. Senão deve 
ser substituído.

Referência:
ATCONTROL/B P-M

AT-8703
ATCONTROL/B PT-M

AT-8704

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação:  Ua 150 ou 275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tensão nominal da bobine de emissão: 110 - 415 VAC / 110 - 250 VDC

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

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

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 15 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,1 kV

Fusíveis a prever(1): - 80 A gL/gG

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

Gama cabo S1,S2: Secção máxima: 1,5 mm2

Gama cabo: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

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

 DADOS TÉCNICOS

> Série ATCONTROL/B

 ATCONTROL/B P(T)-M



 Série ATCONTROL/B

> 

> 
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Protetor monofásico auto configurável contra sobretensões permanentes e transitórias

> INSTALAÇÃO

A instalação debe realizar-se sem tensão na 
linha. Instala-se em paralelo com a linha de 
baixa tensão, a jusante do interruptor automático, 
com conexões à fase, neutro e terra.Ligar 
os bornes S1 e S2, sempre sem tensão, ao 
contactor.
Este protetor é auto configurável. 

Este protetor é auto configurável.
Automáticamente deteta a tensão de rede e
autoprograma os limites de sobretensão
permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

O protetor ATCONTROL/B PT-M 1DIN atua 
quando deteta uma sobretensão permanente 
disparando a contactor 
(normalmente aberto) conectado a ele (S1, S2). 
Esta bobine de emissão provoca o disparo do 
interruptor automático associado, protegendo os 
equipamentos instalados a jusante.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em doisindicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) e 
vermelho (sobretensão). Dispõe de botão de teste 
para comprovar que a instalação foi realizada 
corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

O protetor ATCONTROL/B PT-M 1DIN atua 
também ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 
2 emlaboratórios oficiais e independentes 
segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-
BT-23 o REBT. Adequado para equipamentos 
de categoria I, II, II E IV segundo a ITC-BT-23 do 
REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Indica que o protetor 
deve substituir-se quando está vermelho.

Referência:
ATCONTROL/B P-M 1DIN

AT-8881
ATCONTROL/B PT-M 1DIN

AT-8882

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação:  Ua 150 ou 275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tensão nominal da bobine de emissão: 110 - 415 VAC / 110 - 250 VAC

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

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

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 15 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,1 kV

Fusíveis a prever(1): - 80 A gL/gG

Dimensões: 18 x 90 x 80 mm (1 módulo DIN43880)

Gama cabo S1,S2: Secção máxima: 2,5 mm2

Gama cabo: Secção máxima: 6 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

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

 DADOS TÉCNICOS

> Série ATCONTROL/B

 ATCONTROL/B P(T)-M 1DIN



> 
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Protetor trifásico auto configurável contra sobretensões permanentes e transitórias 

> INSTALAÇÃO

A instalação deve realizar-se sem tensão na 
linha. Instala-se em paralelo com a linha a 
jusante do interruptor automático associado, 
com conexões à fase, neutro e terra. Ligar os 
bornes S1 e S2, sempre sem tensão, a bobine de 
emissão que atua sobre o interruptor automático. 

Este protetor é auto configurável. 
Automaticamente deteta a tensão de rede  
e  autoprograma os limites de sobretensão 
permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

O protetor ATCONTROL/B PT-T atua 
quando deteta uma sobretensão permanente 
disparando a contactor (normalmente aberto) 
conectado a ele (S1, S2). Esta bobine de 
emissão provoca o disparo do interruptor 
automático associado, protegendo os 
equipamentos instalados a jusante. Quando 
a sobretensão permanente cessa, o protetor 
reconecta o contactor. 
O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

O protetor ATCONTROL/B PT-T atua também 
ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados.

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

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o avisador 
está amarelo, protetor em bom estado. Senão 
deve ser substituído.

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

Referência:
ATCONTROL/B P-T

AT-8701
ATCONTROL/B PT-T

AT-8702

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC  

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação: Ua 150 ou 275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s 

Tensão nominal da bobine de emissão: 110 - 415 VAC / 110 - 250 VDC

Tipo segundo UNE- EN 61643-11: - Tipo 2

Corrente nominal (onda 8/20 µs): In - 15 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 40 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,4 kV

Fusíveis a prever(1): - 80 A gL/gG

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

Gama cabo S1,S2: Secção máxima: 1,5 mm2

Gama cabo: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

> Série ATCONTROL/B

 ATCONTROL/B P(T)-T



> 

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

Protetor trifásico auto configurável contra sobretensões permanentes e transitórias

> INSTALAÇÃO

A instalação deve realizar-se sem tensão na 
linha. Instala-se em paralelo com a linha a 
jusante do interruptor automático associado, 
com conexões à fase, neutro e terra. Ligar os 
bornes S1 e S2, sempre sem tensão, a bobine de 
emissão que atua sobre o interruptor automático.

Este protetor é auto configurável. 
Automaticamente deteta a tensão de rede 
e autoprograma os limites de sobretensão 
permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/B atua 
quando deteta uma sobretensão ou subtensão 
permanente disparando a bobine de emissão 
conectada a ele (S1,S2). Esta bobine de emissão 
provoca o disparo do interruptor automático 
associado, protegendo os equipamentos 
instalados a jusante.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/B atuam também ao 
detetar uma sobretensão transitória derivando 
a corrente até à terra e reduzindo a tensão a 
um nível não prejudicial para os equipamentos 
ligados.

Ensaiado e certificado como protetor de 
tipo 2 em laboratórios oficiais e 
independentes 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 a ITC-BT-23 do REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o avisador  
está amarelo, protetor em bom estado. Se 
não, substituir.

Referência:
ATCONTROL/B P-T PLUS

AT-8761
ATCONTROL/B PT-T PLUS

AT-8762

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC  

Tensão de atuação: Ua 150 ou 275 VAC 

Tempo de atuação:

@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
@100 VAC → 3 - 5 s / @80 VAC → 0,1 - 0,2 s
@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s
@200 VAC → 3 - 5 s / @80 VAC → 0,1 - 0,2 s 

Tensão nominal da bobine de emissão: 110 - 415 VAC / 110 - 250 VDC

Tipo segundo UNE- EN 61643-11: - Tipo 2

Corrente nominal (onda 8/20 µs): In - 15 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 40 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,4 kV

Fusíveis a prever(1): - 80 A gL/gG

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

Gama cabo S1,S2: Secção máxima: 1,5 mm2

Gama cabo: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11 
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

> Série ATCONTROL/B PLUS

 ATCONTROL/B P(T)-T PLUS



> 
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Kit completo que inclui protetor monofásico auto configurável contra sobretensões permanentes e 
transitórias, bobine de emissão e interruptor automático

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático 
incluído no kit, com ligações à fase, neutro e 
terra. Possui um borne duplo para facilitar a 
instalação. A instalação deve realizar-se sem 
tensão na linha. O interruptor automártico  
instala-se em série com a linha, entre o 
interruptor de controlo de potência (ICP) e o 
interruptor diferencial (ID). Ligar os bornes 
S1 e S2, sempre sem tensão, à bobine de 
emissão incluída no kit.

Este protetor é auto configurável. 
Automaticamente deteta a tensão de rede  
e autoprograma os limites de sobretensão 
permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/B atuam 
quando detetam uma sobretensão permanente 
disparando a bobine de emissão ligada a ele 
(S1, S2). Esta bobine de emissão provoca o 
disparo do interruptor automático protegendo 
os equipamentos instalados a jusante.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/B atuam também 
ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 
2 em laboratórios oficiais e independentes 
segundo a norma UNE-EN 61643- 11 e o 
GUIA-BT-23 do REBT.

Adequado para equipamentos de categoria I, II, 
III e IV segundo a ITC-BT-23 do REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o avisador 
está amarelo, protetor em bom estado. Se 
não, substituir.

Referência:

KIT ATCONTROL/B PT-M (6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63)

AT-8723 AT-8724 AT-8725 AT-8726 AT-8711 AT-8712 AT-8713 AT-8714 AT-8715

Corrente nominal: 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação:  Ua 150 ou275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tensão nominal da bobine de emissão: 110-415 VAC / 110-250 VDC

Poder de corte: 6 kA

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: Tipo 2

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

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

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

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up 1,1 kV

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

Dimensões interruptor automático+bobine: 51 x 81 x 65 mm (3 módulos DIN43880)

Gama cabo interruptor automático: Secção mínima / máxima: 1,5 / 25 mm2

Gama cabo bobine: Secção mínima / máxima: 1,5 / 2,5 mm2 (unifilar) ou 4 mm2 (multifilar)

Gama cabo protetor: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11, UNE-EN 60898
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

> Série KIT ATCONTROL/B

 KIT ATCONTROL/B PT-M



>

> 
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Kit completo que inclui protetor monofásico auto configurável contra sobretensões permanentes e 
transitórias, bobine de emissão e interruptor automático

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático 
incluído no kit, com ligações à fase, neutro e 
terra. A instalação deve realizar-se sem tensão 
na linha. O interruptor automático instala-se em 
série com a linha, entre o interruptor de controlo 
de potência (ICP) e o interruptor diferencial (ID). 
Ligar os bornes S1 e S2, sempre sem tensão, à 
bobine de emissão incluída no kit.

Este protetor é auto configurável 
Automaticamente deteta a tensão de rede  
e autoprograma os limites de sobretensão 
permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/B 1DIN 
atuam quando detetam uma sobretensão 
permanente disparando a bobine de emissão 
ligada a ele (S1, S2). Esta bobine de emissão 
provoca o disparo do interruptor automático, 
protegendo os equipamentos instalados a 
jusante.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/B 1DIN atuam 
também ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados. 

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 
2 em laboratórios oficiais e independentes 
segundo a norma UNE-EN 61643- 11 e o 

GUIA-BT-23 o REBT. Adequado para 
equipamentos de categorias I, II, III e IV 
segundo a ITC-BT-23 do REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o avisador 
está vermelho, substituir o protetor. 

Referência:

KIT ATCONTROL/B PT-M 1DIN (6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63)

AT-8887 AT-8888 AT-8889 AT-8890 AT-8891 AT-8883 AT-8884 AT-8885 AT-8886

Corrente nominal: 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação:  Ua 150 ou 275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tensão nominal da bobine de emissão: 110 - 415 VAC / 110 - 250 VAC

Poder de corte: 6 kA

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: Tipo 2

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

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

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

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up 1,1 kV

Dimensões protetor: 18 x 90 x 80 mm (1 móduloDIN43880)

Dimensões interruptor automático+bobine: 51 x 81 x 65 mm (3 módulos DIN43880)

Gama cabo interruptor automático: Secção mínima / máxima: 1,5 / 25 mm2

Gama cabo bobine: Secção mínima / máxima: 1,5 / 2,5 mm2 (unifilar) ou 4 mm2 (multifilar)

Gama cabo protetor: Secção máxima: 6 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11, UNE-EN 60898
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

> Série KIT ATCONTROL/B

 KIT ATCONTROL/B PT-M 1DIN
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Kit completo que inclui protetor trifásico auto configurável contra sobretensões permanentes e 
transitórias, bobine de emissão e interruptor automático  

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático 
incluído no kit, com ligações às fases, neutro e 
terra. A instalação deve realizar-se sem tensão 
na linha.

O interruptor automático instala-se em série 
com a linha, entre o interruptor de controlo de 
potência (ICP) e o interruptor diferencial (ID). Ligar 
os bornes S1 e S2, sempre sem tensão, à bobine 
de emissão incluída no kit.

Este protetor é auto configurável. 
Automaticamente deteta a tensão de rede  
e autoprograma os limites de sobretensão 
permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/B atuam 
quando deteta uma sobretensão permanente 
disparando a bobine de emissão ligada a eles (S1, 
S2). Esta bobine de emissão provoca o disparo do 
interruptor automático associado, protegendo os 
equipamentos instalados a jusante.

O sistema avisador de sobretensões permanentes 
consiste em dois indicadores luminosos, o verde 
(tensão de rede correta) e vermelho (sobretensão). 
Dispõe de botão de teste para comprovar que a 
instalação foi realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/B atuam também 
ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 
2 em laboratórios oficiais e independentes 
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 a ITC-BT-23 do REBT. Dispõe 
de dispositivo termodinâmico de interrupção 
da rede elétrica em caso de degradação e de 
sistema avisador de sobretensões transitórias. 
Quando o avisador está amarelo, protetor em 
bom estado. se não, substituir.

Referência:

KIT ATCONTROL/B PT-T (6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63)

AT-8727 AT-8728 AT-8729 AT-8730 AT-8716 AT-8717 AT-8718 AT-8719 AT-8720

Corrente nominal: 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação:  Ua 150 ou275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s  

Tensão nominal da bobine de emissão: 110 - 415 VAC / 110 - 250 VDC

Poder de corte: 6 kA

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: Tipo 2

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

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 15 kA

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

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up 1,4 kV

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

Dimensões interruptor automático+bobine: 88 x 81 x 65 mm (5 módulos DIN43880)

Gama cabo interruptor automático: Secção mínima / máxima: 1,5 / 25 mm2

Gama cabo bobine: Secção mínima / máxima: 1,5 / 2,5 mm2 (unifilar) ou 4 mm2 (multifilar)

Gama cabo protetor: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11, UNE-EN 60898
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

> Série KIT ATCONTROL/B

 KIT ATCONTROL/B PT-T



>
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Kit completo que inclui protetor trifásico auto configurável contra sobretensões
permanentes e transitórias, bobine de emissão e interruptor  automático 

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático 
incluído no kit, com ligações às fases, neutro e 
terra. A instalação deve realizar-se sem tensão 
na linha.

O interruptor automático instala-se em série 
com a linha, entre o interruptor de controlo de 
potência (ICP) e o interruptor diferencial (ID). 
Ligar os bornes S1 e S2, sempre sem tensão, à 
bobine de emissão incluída no kit.

Este protetor é auto configurável. 
Automaticamente deteta a tensão de rede  
e autoprograma os limites de sobretensão 
permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/B atuam 
quando detetam uma sobretensão permanente 
disparando a bobine de emissão ligada a  
eles (S1, S2). Esta bobine de emissão provoca 
o disparo do interruptor automático  associado, 
protegendo os equipamentos instalados a 
jusante.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/B atuam também 
ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados. 

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 
2 em laboratórios oficiais e independentes 
segundo a norma UNE-EN 61643- 11 e o 
GUIA-BT-23 o REBT.

Adequado para equipamentos de categorias 
I,II,III,IV segundo a ITC-BT-23 do REBT. Dispõe 
de dispositivo termodinâmico de interrupção 
da rede elétrica em caso de degradação e de 
sistema avisador de sobretensões transitórias. 
Quando o avisador está amarelo, protetor em 
bom estado. se não, substituir.

Referência:

KIT ATCONTROL/B PT-T (25 / 32 / 40 / 50 / 63) PLUS

AT-8776 AT-8777 AT-8778 AT-8779 AT-8780

Corrente nominal: 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação:  Ua 150 ou 275 VAC / 100 ou 200 VAC

Tempo de atuação:

@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
 @100 VAC → 3 - 5 s / @80 VAC → 0,1 - 0,2 s

 @275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s
 @200 VAC → 3 - 5 s / @80 VAC → 0,1 - 0,2 s 

Tensão nominal da bobine de emissão: 110 - 415 VAC / 110 - 250 VDC

Poder de corte: 6 kA

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: Tipo 2

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 15 kA

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

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up 1,4 kV

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

Dimensões interruptor automático+bobine: 88 x 81 x 65 mm (5 módulos DIN43880)

Gama cabo interruptor automático: Secção mínima / máxima: 1,5 / 25 mm2

Gama cabo bobine: Secção mínima / máxima: 1,5 / 2,5 mm2 (unifilar) ou 4 mm2 (multifilar)

Gama cabo protetor: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11, UNE-EN 60898
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

> Série KIT ATCONTROL/B PLUS

 KIT ATCONTROL/B PT-T PLUS
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Kit completo que inclui protetor trifásico auto configurável contra sobretensões 
permanentes e transitórias, bobine de emissão e interruptor automático de curva D

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor automático 
incluído no kit, com ligações às fases, neutro 
e terra. Possui um borne duplo para facilitar a 
instalação. A instalação deve realizar-se sem 
tensão na linha. O interruptor automático 
instala-se em série com a linha, entre o 
interruptor de controlo de potência (ICP) e o 
interruptor diferencial (ID). Ligar os bornes S1 e 
S2, sempre sem tensão, à bobine de emissão 
incluída no kit.

Este protetor é auto configurável. 
Automaticamente deteta a tensão de rede  
e autoprograma os limites de sobretensão 
permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/B PT-T 
atuam quando detetam uma sobretensão 
permanente disparando a bobine de emissão 
ligada a eles (S1, S2). Esta bobine de emissão 
provoca o disparo do interruptor automático 
associado, protegendo os equipamentos 
instalados a jusante.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores da série ATCONTROL/B PT-T 
atuam também ao detetar uma sobretensão 
transitória derivando a corrente até à terra e 
reduzindo a tensão a um nível não prejudicial 
para os equipamentos ligados. 

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

Referência:

KIT ATCONTROL/B PT-T (63 / 80 / 100 / 125) D

AT-8796 AT-8797 AT-8798 AT-8799

Corrente nominal: 63 A 80 A 100 A 125 A

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação:  Ua 150 ou 275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s

@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s  

Poder de corte: 10 kA

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: Tipo 2

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 15 kA

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

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up 1,4 kV

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

Dimensões interruptor automático+bobine: 124 x 81 x 65 mm (7 módulos DIN43880)

Gama cabo interruptor automático: Secção mínima / máxima: 1,5 / 35 mm2

Gama cabo bobine: Secção mínima / máxima: 1,5 / 2,5 mm2 (unifilar) ou 4 mm2 (multifilar)

Gama cabo protetor: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11, UNE-EN 60898
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

> Série KIT ATCONTROL/B D

 DADOS TÉCNICOS

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o avisador 
está amarelo, protetor em bom estado. se 
não, substituir.

 KIT ATCONTROL/B PT-T D



> 
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> INSTALAÇÃO

Instala-se nas tomadas ligadas às cargas que 
se quer proteger, assim como às bases onde se 
alimenta.

Recomenda-se a sua utilização em instalações 
onde existam equipamentos sensíveis a 
sobretensões transitórias (computadores, 
impressoras, servidores, etc) sempre 
coordenadas com protetores de tipo    
1 ou 2 em quadro prévio.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATPLUG CONTROL  
atuam quando detetam uma sobretensão 
permanente ou uma subtensão desconetando a 
alimentação da rede de corrente. Este protetor 
liga-se diretamente na mesma rede de corrente 
da carga a proteger de forma externa. Quando a 
sobretensão permanente ou subtensão cessa, o 
protetor liga a alimentação à carga.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATPLUG ATCONTROL atuam 
também ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados. 

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 
3 em laboratórios oficiais e independentes 
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 a ITC-BT-23 
ou REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o piloto 
verde está aceso, protetor em bom estado. Se 
não, substituir.

Referência:

ATPLUG CONTROL 

AT-9608

Tensão nominal: Un 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tempo de atuação:
@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s
@200 VAC → 3 - 5 s / @80 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: Tipo 3

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 3 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up 800 V

Dimensões protetor: 105 x 90 x 59 mm

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11, UNE-EN 60898
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

Protetor tipo schuko monofásico rearmável contra sobretensões permanentes e transitórias e subtensões

> Série ATPLUG CONTROL

 DADOS TÉCNICOS

 ATPLUG CONTROL
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Referência:

ATPLUG CONTROL 120 V

AT-9609

Tensão nominal: Un 120 VAC

Sobretensão máxima: Uc 230 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
@100 VAC → 3 - 5 s / @80 VAC → 0,1 - 0,2 s

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: Tipo 3

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 3 kA

Tensão de onda combinada: Uo.c. 6 kV

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up 800 V

Dimensões protetor: 105 x 90 x 59 mm

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11, UNE-EN 60898
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

> INSTALAÇÃO

Instala-se nas tomadas ligado às cargas que 
se quer proteger, assim como às bases onde 
se alimenta.

Recomenda-se a sua utilização em instalações 
onde existam equipamentos sensíveis a 
sobretensões transitórias  
(computadores, impressoras, servidores, etc) 
sempre coordenadas com protetores de tipo    
1 ou 2 em quadro prévio.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATPLUG CONTROL 
atuam quando detetam uma sobretensão 
permanente ou uma subtensão desconetando a 
alimentação da rede de corrente. Este protetor 
liga-se diretamente na mesma rede de corrente 
da carga a proteger de forma externa. Quando a 
sobretensão permanente ou subtensão cessa, o 
protetor liga a alimentação à carga.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATPLUG ATCONTROL atuam 
também ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados. 

Ensaiado e certificado como protetor de tipo 3 
em laboratórios oficiais e independentes 
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 a ITC-BT-23 ou REBT.

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o piloto 
verde está aceso, protetor em bom estado. Se 
não, substituir.

Protetor monofásico rearmável contra sobretensões e subtensões permanentes e transitórias.

 DADOS TÉCNICOS

> Série ATPLUG CONTROL

 ATPLUG CONTROL 120 V
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Protetor monofásico auto configurável contra sobretensões permanentes e 
transitórias que atua sobre o interruptor diferencial de 30 mA

> INSTALAÇÃO

Instala-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor diferencial, com 
ligações à fase, neutro e terra. A instalação deve 
realizar-se sem tensão na linha.

Este protetor é auto configurável. 
Automaticamente deteta a tensão de rede  
e autoprograma os limites de sobretensão 
permanente sobre os quais vai atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

O protetor ATCONTROL/D atua quando 
detetam uma sobretensão permanente 
gerando um pulso à terra para disparar o 
interruptor diferencial associado, protegendo os 
equipamentos instalados a jusante.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

O protetor ATCONTROL/D PT-M atua também 
ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados. 

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

Dispõe de dispositivo termodinâmico de 
interrupção da rede elétrica em caso de 
degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o avisador 
está amarelo, protetor em bom estado. Se 
não, substituir.

Referência:

ATCONTROL/D P-M ATCONTROL/D PT-M

AT-8707 AT-8708

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação:  Ua 150 ou 275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s  

Sensibilidade diferencial: 30 mA

Tipo de ensaios segundo UNE-EN61643-11: - Tipo 2

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

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 15 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,1 kV

Fusíveis a prever(1): - 80 A gL/gG

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

Gama cabo: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

 DADOS TÉCNICOS

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

> Série ATCONTROL/D

 ATCONTROL/D M
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Referência:

ATCONTROL/D P-T ATCONTROL/D PT-T

AT-8705 AT-8706

Tensão nominal: Un 120 ou 230 VAC

Sobretensão máxima: Uc 400 VAC

Tensão de atuação:  Ua 150 ou 275 VAC

Tempo de atuação:
@150 VAC → 3 - 5 s / @230 VAC → 0,1 - 0,2 s
@275 VAC → 3 - 5 s / @400 VAC → 0,1 - 0,2 s  

Sensibilidade diferencial: 30 mA

Tipo de ensaios segundo UNE-EN61643-11: - Tipo 2

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

In - 15 kA

Corrente máxima (onda 8/20 µs): Imax - 40 kA

Nível de proteção (onda 1,2/50 µs): Up - 1,4 kV

Fusíveis a prever(1): - 80 A gL/gG

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

Gama cabo: Secção mínima / máxima: 2,5 / 35 mm2

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de aplicação: UNE 21186, UNE-EN 62305

> INSTALAÇÃO

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa 
tensão, a jusante do interruptor diferencial, com 
ligações às fases, neutro e terra. A instalação 
deve realizar-se sem tensão na linha.

Estes protetores são auto configuráveis. 
Automaticamente detetam a tensão de rede 
e autoprogramam os limites de sobretensão 
permanente sobre os quais vão atuar.

> SOBRETENSÕES PERMANENTES

Os protetores da série ATCONTROL/D atuam 
quando deteta uma sobretensão permanente 
gerando um pulso à terra para disparar o 
interruptor diferencial associado.

O sistema avisador de sobretensões 
permanentes consiste em dois indicadores 
luminosos, o verde (tensão de rede correta) 
e vermelho (sobretensão). Dispõe de botão 
de teste para comprovar que a instalação foi 
realizada corretamente.

> SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

Os protetores ATCONTROL/D PT-T  atuam 
também ao detetar uma sobretensão transitória 
derivando a corrente até à terra e reduzindo 
a tensão a um nível não prejudicial para os 
equipamentos ligados.

Ensaiados e certificados como protetores de 
tipo 2 em laboratórios oficiais e 
independentes segundo a norma UNE-EN 
61643- 11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequados 
para equipamentos de categorias I, II, III e IV 
segundo a ITC-BT-23 ou REBT.

Dispõem de dispositivo termodinâmico 
de interrupção da rede elétrica em caso 
de degradação e de sistema avisador de 
sobretensões transitórias. Quando o avisador 
está amarelo, protetor em bom estado. Senão 
deve ser substituído.

Protetor trifásico auto configurável contra sobretensões permanentes e transitórias 
que atua sobre o interruptor diferencial de 30 mA

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

 DADOS TÉCNICOS
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