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Principais objetivos da segurança eletrica

Aumento da 
segurança operacional 

consequentemente 
aumento da 
continuidade 
operacional 

 Prevenção 
contra 
desligamentos 
de instalações 
elétricas

 Aumento da 
proteção 
contra 
incêndio

 Aumento da 
segurança 
física

 Otimização da 
manutenção

 Aumento de 
produtividade 

 Rápida e precisa 
localização do 
ponto

de falha de 
isolamento.

 Redução 
de custo
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Esquemas de aterramento

T – Conexão direta de um ponto da alimentação 

à terra

N – As massas são ligadas a esse ponto

diretamente

S – O condutor de proteção (PE) e o condutor 

neutro (N) são distintos

T – Conexão direta de um ponto da alimentação 

à terra

N – As massas são ligadas a esse ponto

diretamente

C – As funções do condutor de proteção (PE) e do 

condutor neutro (N) são combinadas em um

único condutor

ESQUEMA TN-S

MASSASATERRAMENTO
DA ALIMENTAÇÃO

ATERRAMENTO
DA ALIMENTAÇÃO MASSAS

ESQUEMA TN-C



T – Conexão direta de um ponto da alimentação à

terra

T – As massas são diretamente aterradas através

de eletrodo(s) de proteção distintos do eletrodo

de aterramento da alimentação

I – Todos os condutores vivos são isolados da terra

ou um ponto da alimentação é aterrado através

de uma impedância

T – As massas são aterradas 

- coletivamente em eletrodo independente 

- coletivamente no mesmo eletrodo da

alimentação

- separadamente em eletrodos próprios e

independentemente do eletrodo da

alimentação

ESQUEMA TT

MASSAS
ATERRAMENTO
DA ALIMENTAÇÃO

ATERRAMENTO
DA ALIMENTAÇÃO

MASSAS

ESQUEMA IT

Esquemas de aterramento



Segurança Elétrica

Supervisão da corrente residual em sistemas TN / TT / IT 

aterrado por impedancia usando dispositivos DSCR / DSCRCC 
/ DSCRLF

 Correntes Alternadas

 Correntes Contínuas Pulsantes

 Correntes Contínuas Puras
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SRCD "socket outlet"

DIN VDE 0662 (VDE 0662)

Visão Geral- DSCRs

Tipo A Tipo B

Dispositivos supervisores da corrente residual (DSCRs)

DIN EN 62020 (VDE 0663) / IEC 62020/ NBR5410:2004

DSCR DSCRLF DSCRCC

SRCD "socket outlet"

DIN VDE 0662 (VDE 0662)

SRCD "socket outlet"

DIN VDE 0662 (VDE 0662)

Transformador de 

medida circular

Transformador de 

medida retangular

Transformador de 

medida núcleo partido

Transformador de 

medida integrado

http://www.rdibender.com.br/
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Princípio de Funcionamento
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Proteção contra incêndio – Falhas de isolamento resistivas

 Se a conexão no local da falha for resistiva 
haverá a presença de uma falha de alta 
resistência, falha a terra ou falha a uma 
parte condutiva exposta.

 O fusível F1 não irá operar com uma 
corrente de falha de 260 mA! 

 O risco de incêndio é alto!

Comportamento dos 

dispositivos de proteção

http://www.rdibender.com.br/
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Manutenção Preditiva da instalação elétrica

80% 

de todas as 
falhas de 

isolamento
causam um 

desligamento

Indicação precoce devido a informação antecipada

DSCR

DR



13
www.rdibender.com.br

Objetivo Exemplos de normas

Proteção a 

pessoas

Valor típico:

IDN = 30 mA (10 mA)

• Proteção de pessoas contra choque elétrico

• NBR5410:2004;

• IEC 60364-4-41:2005-12 " Proteção contra choque elétrico “

Proteção contra 

incêndio

Valor típico:

IDN = 300 mA

• Proteção contra falhas a terra resistivas com capacidade de 

aquecimento > 60 W  

• NBR5410:2004;

• IEC 60364-4-42:2001-08 “Proteção contra efeitos térmicos"

Proteção a 

instalações

Valor típico:

IDN = 10 mA to 10 A 

• Proteção contra paradas em instalações, danos à propriedade, mau

funcionamento, etc. 

• NBR5410;

• IEC 60364-5-53:2002-04 "Isolamento, acionamento e controle"

• IEC 60364-4-43:2001-08 “Proteção contra sobrecorrente"

Requisitos de normas e resoluções

http://www.rdibender.com.br/
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DSCRLF  - Tipo A e Tipo B

DSCR
 True r.m.s
 Correntes alternadas
 Correntes pulsantes

Tipo A

Tipo B
DSCRCC
 True r.m.s
 Correntes alternadas
 Correntes pulsantes
 Corrente contínua

DSCR

DSCRCC
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Módulos de Proteção Diferencial

DSCR420 
(1 Canal)

DSCR460 
(12 Canais)

DSCRCC420 
(1 Canal)
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What do these two have in common?

Linear loads
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Examples of non-linear loads



How does this current course?



How does this current course?

50 Hz (Grundschwingung)



How does this current course?

50 Hz (Grundschwingung)

150 Hz (3. Harmonische)



How does this current course?

50 Hz (Grundschwingung)

150 Hz (3. Harmonische)

250 Hz (5. Harmonische)



How does this current course?

50 Hz (Grundschwingung)

150 Hz (3. Harmonische)

250 Hz (5. Harmonische)

350 Hz (7. Harmonische)



How does this current course?

50 Hz (Grundschwingung)

150 Hz (3. Harmonische)

250 Hz (5. Harmonische)

350 Hz (7. Harmonische)

…
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Example harmonics

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3
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L1

L2

L3

THD: 77,4%

Example harmonics
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L1

L2

L3

THD: 77,4%
Neutral

150% of phase current

Example harmonics
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Example harmonics

What is the
problem?

N- currents >
L1,L2, L3 currents

L1

L2

L3

N
150 Hz Strom



Effect:
N- conductor overload can directly cause a fire hazard
Destruction of the N conductor can have fatal consequences for 
remaining resources (open star point)

What can we do?
select suitable cross-section (larger)
Use the Bender-devices

Monitoring of N conductors with DSCR

Efeito da 3a harmonica
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Correntes de Falta em Conversores
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A Solução - DSCRLF

BMS
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Manutenção Preditiva da instalação elétrica

DSCR 420
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DSCR 420

Função de Medição:
True r.m.s. supervisão de corrente residual.

Pulsed DC e AC sensíveis.

Tipo A de acordo com a IEC 60755. 

Valores de Resposta:
Dois valores de resposta ajustáveis individualmente. 

Alarme: IDn 2 = 10 mA...10 A 

Pré-alarme:           IDn 1 = 50...100 % of IDn 2  min. 5  mA

Freqüência: 42...2000 Hz

Tempo de resposta: < 180 ms

Retardo do início: 0...10 s

Retardo de resposta: 0...10 s

Retardo de liberação: 0...99 s

Características dos Dispositivos:
Indicação:                     LCD 3 mA...16 A 

Supervisão de conexão do transformador de corrente de 

medida.

Para transformadores externos W..., WR..., WS...

Senha.

Memória de valor de medida para alarme.
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Manutenção Preditiva da instalação elétrica

DSCRCC 420
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DSCRCC 420

Função de Medição:
True r.m.s. supervisor de corrente residual. 
AC, pulsed DC e AC/DC sensíveis.    
Tipo B de acordo com a IEC 60755. 

Valores de Resposta:
Dois valores de resposta ajustáveis individualmente. Alarme:

IDn 2 = 10 mA...500 mA 
Pré-alarme:          IDn 1 = 50...100 % of IDn 2   min. 5 mA
Freqüência: 0...2000 Hz
Tempo de resposta: < 180 ms
Retardo de início: 0...10 s
Retardo de resposta: 0...10 s
Retardo de liberação:        0...99 s

Características dos Dispositivos:
Indicação:                          LCD 3...500 mA 
Supervisão de conexão do transformador de corrente de 
medida.
Para transformadores externos W20AB, W35AB, W60AB.
Senha.
Memória de valor de medida para alarme.



DSCRLF 460 D e L

DSCRLF60-L
7- display de segmento
(endereço bus e código de erro)
Um Led de alarme para cada canal

DSCRLF60-D
Display de gráfico iluminado 
Central de alarmes
Histórico das últimas 300 falhas com data 
e hora
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DSCRLF 490 D e L 
saída de relé para cada canal

DSCRLF90-L
7- display de segmento
(endereço bus e código de erro)
Um Led de alarme para cada canal

DSCRLF90-D
Display de gráfico iluminado 
Central de alarmes
Histórico das últimas 300 falhas com data 
e hora
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Proteção para faltas à terra

Relé 51G 

sensibilidade

0,500A

M

Relé

Multifunção

Falta à terra em 
Campo

Alarme de 
Sobrecorrente,
Desligamento!!

Não existe um 
alarme 

prediditivo!!
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Comparação de Dispositivos

Comparativo DSCR x Relés digitais multifuncionais (função fuga a terra)

Tipo DSCRLF60 Relés digitais multifuncionais
gerenciadores de motores em sua
função falta a terra

Metodo de 

medição – Tipos

de fugas

detectaveis.

Tipo A ou Tipo B – 0...2000Hz Tipo AC – Apenas 60Hz

Valores de 

sensibilidade

3mA 300mA (alguns modelos a partir de 

100mA)

Análise das 

harmonicas

Sim (1 a 40 harmonica) Não

Atende as 

exigencias

normativas de 

proteção as 

pessoas

Sim. Possui sensibilidade abaixo de 

30mA.

Não. Sensibilidade comeca a medir em

80mA (na qual de acordo com o 

aumento do toroide a sensibilidade

piora).
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Comparação de Dispositivos

Comparativo DSCR x Relés digitais multifuncionais (função fuga a terra)

Tipo DSCR Relés digitais multifuncionais
gerenciadores de motores em sua
função falta a terra

Atende as 

exigencias

normativas de 

proteção a 

incendio

Sim. Detecta falhas abaixo de 300mA 

com alto grau de sensibilidade, em

um espectro de frequencia de 

0...2000Hz.

Não. Detecta falhas a partir de 80mA 

em frequencias apenas de 60Hz. (na

qual de acordo com o aumento do 

toroide a sensibilidade piora)

Em casos de 440V, correntes de fuga

de 140mA podem gerar incendios.

medição de fuga

tipo B em

inversores de 

frequencia

conforme

NBR5410

Sim. Detecta falhas de 0...2000Hz Não. Apenas mede 60Hz, colocando

em perigo as pessoas e riscos a 

incendio.

medição de fuga

tipo B em

Conversores

CA/CC, UPS, 

Fontes chaveadas

conforme

NBR5410

Sim. Detecta falhas de 0...2000Hz Não. Apenas mede 60Hz, colocando

em perigo as pessoas e riscos a 

incendio.
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Comparação de Dispositivos

Comparativo DSCR x Relés digitais multifuncionais (função fuga a terra)

Tipo DSCRLF60 Relés digitais multifuncionais
gerenciadores de motores em sua
função falta a terra

medição de fuga

tipo A em

Conversores para

sistemas de 

soldagem

conforme

NBR5410

Sim. Detecta falhas de 0...2000Hz Não. Apenas mede 60Hz, colocando

em perigo as pessoas e riscos a 

incendio.

Acompanhamento

das fugas em sua

evolução

Sim. Possui historico e transmissao

de dados para realizar graficos

precisos de cada carga especifica. 

Possibilidade de gerar pré alarme.

Não devido a baixa sensibilidade.

Possibilidade de 

adotar

manutençao

preditiva.

Sim. Devido a alta sensibilidade e o 

espectro de frequencia poder ser 

ajustado conforme a carga, pode

ser feita uma análise preditiva

conforme o historico das evolucoes

das fugas em cada carga.

Não. Devido a baixa sensibilidade e 

medição em apenas 60Hz.
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Comparação de Dispositivos

Comparativo DSCR x Relés digitais multifuncionais (função fuga a terra)

Tipo DSCRLF60 Relés digitais multifuncionais
gerenciadores de motores em sua
função falta a terra

Possibilidade de 

gerar pré alarme e 

alarme critico.

Sim. Possibilita a manutencao

preditiva com o pré alarme.

Não. Possui apenas um alarme.

Possibilidade de 

realizar um preset.

Sim. Possibilita um preset, na qual

seria um check list automatico

preliminar verificando as condicoes

da instalacao na fase do 

comissionamento, o que permite

certificar a instalação para o start-

up.

Não possui um preset.
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DSCRLF – Examplo de aplicação 

http://www.rdibender.com.br/


RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

We were trying several years to sell in Vale but one characteristics

in Brasil is “customer buys generally by pain and sadness!!” not to

improvements or preventive accidents and catastrophes.

Vale São Luis (northeast of Brasil, producer pelots iron) had a big accident.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale São Luis (northeast of Brasil) had a big accident. They had a system of

measure leakage current (RCD type AC) and at more or less 2005 they turn off all

Residual current devices because it stopped production a several times (they had a

lot of leakage currents). This chose was wrong!

One leakage current was growing up and became a dangerous value.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

During the night at June 2006 the leakage current reached levels of

above 300mA (risk of fire) and started fire in a lot of cables (supply) in

substation of pelots production. The fire was so huge and destroyed all

substation.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Sao Luis



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Comitioning and start-up.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Below of substation in outside.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Sao Luis



RDI Brasil – Vale do Rio Doce
Pelots Production- DSCRLF project

www.rdibender.com.br

Ok, senhores. Mal concluímos mais uma etapa do projeto de Fuga Terra, e já estamos colhendo frutos. Hoje pela 
manhã, foi evitado o desarme de um Transformador que iria parar a Usina (em situações anteriores em média 30 
minutos). 
Portanto, já estamos contabilizando os ganhos deste o projeto. 

Além disto, o projeto já inclui toda a Usina, não somente as Subestações SE-882 e SE-883, que já estão em 
funcionamento. Nesta parada quente, estamos instalando mais 100 pontos de fuga na subestação SE-887 
(Moagem). 

Vamos em frente, 

Sérgio Silva Coutinho
VALE/DIPE/GEPEP/GAMUP
fone: (98) 218 5062 - 8835 2281
sergio.coutinho@vale.com

http://www.rdibender.com.br/
mailto:sergio.coutinho@vale.com


RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Vitoria
We supplied sockets against hazard shock electric. We manufctured this special

sockets with DSCRA420 + W35AB to supply soldering devices.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Vitoria
We supplied sockets against hazard shock electric. We manufctured this special

sockets with DSCRCC420 + W35AB to supply soldering devices.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Vitoria –Application in Cranes. We sold several DSCRS and DSCRA to

protect people against shock electrical in people.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Vitoria - Application in Cranes. We sold several DSCRS and DSCRCC

to protect people against shock electrical in people.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Vitoria - Application in Cranes. We sold several DSCRS and DSCRA to

protect people against shock electrical in people.



Supervisão de isolamento com 
localização de falhas em esquemas IT 

67

Segurança Elétrica em Sistemas IT 
isolados (flutuantes). 

DSI – Dispositivo Supervisor de
Isolamento
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Vantagem – melhor prevenção de acidentes

Em Esquema TN-S, TT ou IT 

aterrado por impedancia

• Risco de altas correntes de falta  

• A corrente de falta é apenas 

limitada pela resistência do corpo 
e pela resistência de terra

Em Esquema IT (flutuante) 

• A corrente de falta no evento de 

uma falha única é de pequena 

intensidade 

• Não causa danos a pessoas e 

equipamentos  

Magnitude da corrente de falta à terra
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Vantagem – Alta Segurança Operacional

RF

IF = IK

RFDSI

Em Esquema TN-S, TT ou IT aterrado por 

impedancia

 A corrente de terra que circula depende da  RF 
e da resistência à terra.

 IF<Ia o fusível não queima

• Risco de mal funcionamento

• Sem indicação

 IF >Ia o fusível queima

• Interrupção inesperada na 
alimentação

• Prejuízo operacional

Em Sistemas IT (não aterrados)
 Apenas a corrente capacitiva ICE , causada pela 

capacitância do sistema, fluirá no caso de uma 

falha de isolamento RF
 O fusível não queima

 A alimentação está garantida no caso do 
evento de um curto-circuito com um 
pólo à terra

 Sem interrupção da alimentação

 Indicação no A-ISOMETER® - DSI
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Aumento da proteção contra incêndio

Em Esquema TN-S, TT ou IT aterrado por 

impedancia

 Se a corrente de falta IF ≤ Ia

 O fusível não queimará.

 A energia elétrica da corrente de falta 
será transformada em energia térmica

 Risco de incêndio
P ≥ 60 W = 260mA/230V.

Em Esquema IT (não aterrado)

 Uma pequena corrente fluirá limitada pela 
capacitância de fuga do sistema

 Redução do risco de incêndio causado por 
uma pequena corrente (mA ou µA)

 Aumento da proteção para pessoas ou 
equipamentos

Risco de ignição (fase à terra)
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Manutenção Preditiva 
da Instalação Elétrica

Indicação precoce graças a informação antecipada

http://www.rdibender.com.br/
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Inteligência em segurança elétrica
Especificações normativas para o DSI.

IEC 61557-8: – Equipamento para teste, medição ou monitoramento das medidas de proteção
– Parte 8: Dispositivos supervisores de isolamento para sistemas IT
Esta parte da IEC 61557 especifica as exigências para dispositivos supervisores de isolamento (DSI) que
permanentemente monitoram a resistência de isolamento à terra em sistemas IT:

• com tensões nominais até 1000 V CA
• com tensões nominais até 1000 V CA ,com circuitos CC galvanicamente conectados,
• com tensões até 1500 V CC 
independente da metodologia de medição

http://www.rdibender.com.br/
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Referência do uso do DSI na IEC

Referencia na IEC61557-8 

1 – Escopo
A norma IEC61557 especifica as exigências para o Dispositivo Supervisor de Isolamento (DSI) na qual 
deve supervisionar constantemente a resistência de isolamento para terra em sistemas IT em CA em 
até 1500VCA e IT em Corrente Continua até 1500VCC.

4 – Requisitos
Os seguintes requisitos devem ser atendidos:
4.1 Dispositivo Supervisor de Isolamento (DSI) deve ser capaz de supervisionar a resistência de 
isolamento do esquema IT incluindo medição de falhas de isolamento simétricas e assimétricas, na 
qual deve alarmar se a resistência de isolamento entre o sistema energizado e a terra cair abaixo do 
valor predeterminado.

Note 1 – Uma deterioração simétrica ocorre quando a resistência de isolamento de todos os 
condutores e elementos do sistema supervisionados decrescem em simetria. As falhas a terra 
assimétricas ocorrem quando a resistência de isolamento decresce substancialmente mais de um 
condutor que outro.

http://www.rdibender.com.br/
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Referência do uso do DSI na IEC

Nota 2 Os chamados reles de falta a terra na qual utiliza o método de assimetria de tensão no 
aparecimento de uma falha a terra, não são dispositivos supervisores de isolamento na 
interpretação desta norma IEC61557.
Outro elementos chamados: métodos das lâmpadas a terra, cartão de fuga terra também não se 
enquadram como DSI.

http://www.rdibender.com.br/
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Referência do uso do DSI na NBR5410 em 
esquemas IT (isolados).

ABNT NBR 5410  6.3.3.3 Dispositivos supervisores de isolamento (DSI)
O DSI previsto em 5.1.2.2.4.4-d) deve indicar qualquer redução significativa no nível de isolamento da instalação,
para que a causa desta redução seja encontrada antes da ocorrência da segunda falta, evitando- se,assim, o
desligamento da alimentação. Qualquer modificação no ajuste do DSI, presumivelmente inferior ao valor indicado na
tabela 60, só deve ser possível mediante liberação de mecanismo de bloqueio e por pessoal autorizado.

http://www.rdibender.com.br/
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Referência do uso do DSI na NBR5410 em 
esquemas IT (isolados).

No item 5.1.2.2.4.4 da NBR5410..2004:

Esquema IT

b) Em uma instalação IT, a corrente de falta, no caso de uma única falta à massa

ou à terra, é de pequena intensidade, não sendo imperativo o seccionamento

automático da alimentação, se satisfeita a condição da alínea c) Entretanto,

devem ser tomadas providências para evitar o risco de tensões de contato

perigosas no caso da ocorrência de uma segunda falta, envolvendo outro

condutor vivo,conforme prescrito na alínea e)

NOTA : Tendo em vista as razões que normalmente motivam a adoção do esquema IT, a

opção por este esquema na prática perde sentido, se a primeira falta não for localizada e

eliminada o quanto antes.

http://www.rdibender.com.br/
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No item 5.1.2.2.4.4 da NBR5410..2004:

Esquema IT

d) Deve ser previsto um dispositivo supervisor de isolamento (DSI), para indicar

a ocorrência de uma primeira falta à massa ou à terra. Esse dispositivo deve

acionar um sinal sonoro e/ou visual, que deve perdurar enquanto a falta persistir.

Caso existam as duas sinalizações, sonora e visual, admite-se que o sinal sonoro

possa ser cancelado, mas não o visual, que deve perdurar até que a falta seja

eliminada.

Nota: - a primeira falta deve ser localizada e eliminada o mais rápido possível.

Por esta razão, recomenda-se o uso de sistemas supervisores de localização de

falhas.

Referência do uso do DSI na NBR5410 em 
esquemas IT (isolados).

http://www.rdibender.com.br/


Historia do DSI
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DSI – Dispositivo supervisor de isolamento

O DSIADGSE75B1-435 ofertado representa o estado da arte em termos de dispositivo
para supervisão e sistemas automáticos de localização de falhas de isolamento.
Atende as normas NBR 5410: 2004, IEC 61557-8:2007, IEC61557-9:2009.

DSIADGSE75B1-435
DSI – Dispositivo Supervisor de Isolamento,
com gerador de sinais integrado para início
automático de localização da falha

Tecnologia de última geração

Credencias que fazem da tecnologia BENDER pioneira e líder mundial
em segurança elétrica:

A- Isometer

Tecnologia de medição 
patenteada desde 1939 

onde
A= absoluto 

Iso = isolamento

1962
É da BENDER o certificado VDE 
do primeiro DSI para uso em 
locais médicos no mundo.

1977 
Têm início a fabricação dos
primeiros DSIs eletrônicos.
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Esclarecimentos sobre as normas do DSI:

A ABNT NBR 13534 e a alemã EN 61326-2-4 são as normas para as
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS em estabelecimentos assistenciais de
saúde, que complementam a norma geral para instalações elétricas
de baixa tensão (no Brasil, ABNT NBR 5410).

EQUIPAMENTOS devem seguir as seguintes normas:

IEC 61557-8 – dispositivo supervisor de isolamento
IEC 61557-9 – sistemas para localização de falhas de isolamento

IMPORTANTE:

A ABNT recomenda que, para equipamentos elétricos e eletrônicos,
na ausência de normas nacionais sejam seguidas as normas ICE.
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Princípios de medida ativos

Princípio de medição AMP(Patented by BENDER)

pricípio: Superposição de um pulso de 

medição adaptável(Tensão)

aplicação: Universal para todos os sistemas

não aterrados (AC, AC/DC, DC)             
em particular para sistemas

com inversores de freqüência

características : para sistemas com capacitância de fuga alta 
adaptação automática ao sistema

http://www.rdibender.com.br/
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Por que o princípio de medida ativo?

O DSI A-Isometer® com princípio 
de medida ativo reconhece 

Falhas muito resistivas

(com valores elevados 

de resistência)

Simétricas / balanceadas 

falhas de isolamento  
(RF1 = RF2)

DSI

http://www.rdibender.com.br/
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O DSIADGSE75B1-435 atende as normas NBR 5410: 2004, IEC 61557-8:2007, IEC61557-9:2009
O sistema de localizacao de falhas atende a IEC61557-9 Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures
– part 9: equipment for insulation fault location in IT system). Ver figura C.1(IEC61557-9:2009)

• IMD = Insulation Monitoring Device ,
Dispositivo Supervisor de Isolamento (DSI)

• LCI = Location Current Injector, 
Gerador de sinais (GS)

• IFL = Insulation Fault Locator,
Localizador de falhas (LFFR)

• LCS = Locator Current Sensor, 
Transformador de medida (TMF)

• PLCS = Portable Locator Current Sensor, 
Alicate de medida (portatil).
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O DSIADGSE75B1-435 atende as normas NBR 5410: 2004, IEC 61557-8:2007, IEC61557-9:2009
As funcoes descritas na IEC61557-9 podem estar conjugadas em único dispositivo ou dispositivos de acordo com o fabricante,
logicamente atendendo os requisitos normativos minimos de seguranca.
Anex C (normativo): These functions (below) may be performed either by a single device for each function; or all functions may be
integrated into one device; or some or all functions may be integrated into na insulation monitoring device according to IEC61557-8; or
into combined devices which fulfil additional monitoring functions.

DSIADGSE75B1-435

DSI – Dispositivo Supervisor de Isolamento,
com gerador de sinais integrado para início
automático de localização da falha
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NORMAS do DSI e Localização de falhas.
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O DSIADGSE75B1-435 atende as normas NBR 5410: 2004, IEC 61557-8:2007, IEC61557-9:2009
O sistema de localizacao de falhas atende a IEC61557-9 Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures
– part 9: equipment for insulation fault location in IT system). Ver figura C.1(IEC61557-9:2009)
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DSI

DSI PGH

Carga

Transformador de 
medida

Localizador de falha de 
isolamento EDS...

Dispositivo supervisor de 
isolamento (DSI) com gerador 
de corrente de teste integrado

Corrente de 
teste

Falha de 
isolamento

BMS

 O DSIGS gera uma 

corrente de teste 

limitada a um valor não-

perigoso 

com um tempo 

periódico definido

 Esta corrente de teste 
flui via ponto- terra 
falha/ através de todos 
os transformadores de 
medida localizados no 
circuito da corrente de 
teste.

 A corrente de teste é 
detectada e avaliada via 
transformador de 
medida.

Ajustes da corrente de teste :
• circuitos de comando  1mA; 2,5mA; em caso extremo 10mA 
• circuitos de potência   10mA; 25mA; em caso extremo 50mA

O princípio de localização de falhas de isolamento

http://www.rdibender.com.br/


Aplicações Hospitalares
Segurança elétrica do paciente

Em ambientes de procedimentos cirúrgicos e de sustentação de vida conforme ABNT NBR13534.
Exigências normativas e aspectos práticos da aplicação do esquema IT Médico.



Segurança elétrica do paciente
Incidentes e eventos adversos no século XXI

Pacientes

 Redução ou ausência de reações naturais a perigos

 Funções do corpo podem estar temporariamente ou continuamente

mantidas ou substituidas por equipamentos eletromédicos

 Inserção de catéteres e similares no corpo pode reduzir a resistência elétrica da pele

 O músculo do coração é altamente sensível a correntes elétricas (correntes > 10 A)

 Cirurgias não podem ser interrompidas ou repetidas

risco de choque elétrico e queimaduras

risco de microchoque

risco de morte









Segurança elétrica do paciente
Incidentes e eventos adversos no século XXI

 risco de choque elétrico, queimaduras (NR 10!)
 responsabilidade quanto   ao uso inadequado de equipamentos eletromédicos

 risco de mau funcionamento por interferências eletromagnéticas e elétricas
 risco de sobrecarga com o uso simultâneo de inúmeros equipamentos sem projeto 

elétrico adequado

 risco de incêndio e explosões
 risco de interrupção de diagnósticos e procedimentos 
 risco de perda de dados

Profissionais de saúde 

Equipamentos eletromédicos

Instalações









Segurança elétrica do paciente
e garantia de manutenção de procedimentos 

 Com um projeto fundamentado em            
normas e regulamentos técnicos vigentes

 Se este simples fundamento é deixado de lado,              
o projeto torna-se perigoso e incapaz de garantir 
premissas básicas como:

 proteção a pessoas

 proteção aos equipamentos e instalações

 continuidade no fornecimento de energia



Segurança elétrica do paciente
Desde 1995...

PORTARIA Nº 2.662/MS/SVS, de 22 de dezembro de 1995 D.O.U. 26/12/95

...
Art. 1. º - Os novos projetos de engenharia de instalações elétricas, de reforma ou de ampliação de estabelecimentos
assistenciais de saúde, deverão adotar, a partir de 90 (noventa) dias da data de publicação desta Portaria, as prescrições da
norma técnica brasileira NBR 13.534: Instalações Elétricas para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - requisitos para
Segurança.
Art. 2. º - A inobservância às prescrições da NBR 13.534, constitui infração à legislação sanitária federal, conforme dispõe o
inciso II do artigo 10 da Lei n. º 6.437, de 20 de agosto de 1977.
Art. 3. º - As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, em seu âmbito administrativo, deverão implementar no prazo
referido no artigo 1. º, os procedimentos necessários para aprovação, acompanhamento e fiscalização dos projetos de
instalações elétricas de estabelecimentos assistenciais de saúde, em conformidade com as disposições desta Portaria.
Art. 4. º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ADIB D. JATENE



Segurança elétrica do paciente
Desde 2002...



Segurança elétrica do paciente
Desde 1995...



Segurança elétrica do paciente
ABNT NBR 13534 classificação dos locais médicos em “grupos”
quanto à exigência de segurança elétrica e manutenção de procedimentos

Local médico
Grupo 0

Local médico
Grupo 1

Local médico
Grupo 2

Uso de parte aplicada 
de equipamento
eletromédico

Não Sim, em partes:
externas do corpo
internas do corpo 

(exceto as do Grupo2)

Sim, em procedimentos:
intracardíacos

cirúrgicos
de sustentação de vida

Descontinuidade da 
alimentação pode 
resultar em morte

Não Não Sim

Exemplos



Segurança elétrica do paciente
exigências da ABNT NBR 13534 em locais médicos do Grupo 2

Esquemas de aterramento

Esquema IT médico * para circuitos que alimentam
- equipamentos eletromédicos
- sistemas de sustentação de vida e aplicações cirúrgicas
- demais equipamentos elétricos, exceto os abaixo
Esquema TN para circuitos que alimentam
- mesas cirúrgicas
- equipamentos de raio X
- equipamentos com potência nominal ≥ 5kVA
- Circuitos de equipamentos não críticos                           

(não associados à sustentação de vida)

(*) esquema de aterramento IT com requisitos específicos 
para aplicações médica

no ambiente do paciente



Segurança elétrica do paciente
componentes do esquema IT médico conf. ABNT NBR 13534

POSTO DE ENFERMAGEM

Transformador
de

Separação

DSI – Dispositivo supervisor de isolamento

Anunciador
de

Alarme e Teste



Segurança elétrica do paciente
componentes do esquema IT médico conf. ABNT NBR 13534
Transformador de Separação

Principais características construtivas do transformador de separação                                                     
conf. IEC 61558-2-15:2013
• Concebido para uso exclusivo em locais médicos - exija este selo .......................>
• Monofásico
• Potência nominal de saída min. 0.5 kVA máx. 10 Kva
• Tensão nominal Un do secundário ≤ 250 V c.a
• A corrente de fuga à terra do enrolamento do secundário e a corrente de fuga do

invólucro, devem ser medidas com o transformador sem carga e alimentado sob tensão
e frequência nominais. O valor não deve exceder ≤ 0.5 mA.

• Deve ser munido de supervisão de sobrecarga e elevação de temperatura
Instalação

• No interior ou o mais próximo possível do local médico
• Por razões de espaço muitas vezes são instalados em pisos técnicos



Segurança elétrica do paciente
componentes do esquema IT médico conf. ABNT NBR 13534
DSI – Dispositivo Supervisor de Isolamento

Principais características construtivas do DSI – dispositivo supervisor de isolamento
conf. Anexo A da IEC 61557-8:2008 - Medical Insulation Monitoring Devices
• Concebidos para uso exclusivo em locais médicos
• Impedância interna c.a ≥ 100 kΩ
• Tensão de medição ≤ 25 V c.c.
• Corrente injetada ≤ 1 mA valor de crista, mesmo em condição de falta
• O DSI deve supervisionar permanentemente a resistência de isolamento a instalação

indicando sua queda antes ou no máximo quando esta atingir 50 KΩ.
Exigido um dispositivo de teste para verificar este requisito.

• Sinalização em caso de sua desconexão ou ruptura do condutor de proteção PE.
• O DSI pode incorporar as funções de supervisão da sobrecarga e elevação de

temperatura do transformador de separação, exigidas pela ABNT NBR 13534 desde
que cumpridas as exigências do Anexo B da IEC 61557-8:2008.

Atenção

Como o DSI deve ser capaz de detectar faltas de isolamento em todo o sistema IT, 
caso este inclua circuitos c.c galvanicamente conectados, 

estas devem ser detectadas mesmo ocorrendo no lado c.c.
Exigência da IEC 61557-8:2008



Segurança elétrica do paciente
componentes do esquema IT médico conf. ABNT NBR 13534
Anunciador de alarme e teste

Cada esquema IT Médico deve ser provido de um sistema de sinalização sonora e visual 
para supervisão permanente pela equipe médica

LEDs iluminados indicam:

Operação normal

Sobrecarga no transformador

Resistência de isolamento atingiu o valor mínimo
ajustado. Esta sinalização deve ser acompanhada
por um alarme audível que pode ser silenciado e
apagar automaticamente tão logo a falha seja
eliminada.

Elevação de temperatura
no transformador

Silenciador do alarme sonoro

Teste do funcionamento e conexão do IT Médico



Segurança elétrica do paciente
Com IT Médico

Atenção
O localizador de falhas de isolamento deve ter suas 

características construtivas em conformidade com o descrito no 
Anexo A da IEC 61557-9:2009 .

Annex A (normative) 
Equipment for insulation fault location in medical locations



Segurança elétrica do paciente
em locais médicos do Grupo 2

Em uma instalação sem IT médico

 Paciente está em uma cama elétrica aterrada
 Paciente é conectado a um monitor de ECG não isolado através 

do condutor do mesmo
 O condutor de proteção PE no cabo de força está rompido
 Paciente movimenta-se para chamar a enfermeira e apoia o 

braço na estrutura metálica da cama
 Uma perigosa corrente de fuga poderá fluir através do paciente 

para a terra provocando um choque elétrico!

Em uma instalação com IT médico

 O transformador de separação isola o 
circuito secundário do circuito primário.

 Uma pessoa não recebe choque elétrico 
ao tocar um condutor energizado.

 Não há caminho direto de retorno para 
uma corrente fluindo através de uma 
pessoa que está tocando o condutor.



Segurança elétrica do paciente
em locais médicos do Grupo 2

Paciente sofre três paradas cardíacas
... após desligamento do circuito, ocasionado por 
falta de isolamento no respirador.

Em uma instalação sem IT médico Em uma instalação com IT médico

• Não se admite o seccionamento automático da alimentação 
na ocorrência de uma primeira falta de isolamento;

• Para isto, o DSI deve indicar qualquer redução significativa no
nível de isolamento da instalação, para que a causa desta
redução seja encontrada antes da ocorrência da segunda
falta, evitando- se, assim, o desligamento da alimentação.

.



Segurança elétrica do paciente
ABNT NBR 13534 – IT MÉDICO



Aplicações em GTD
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Bateria

+

Bateria

+

1 2

3
4

5 6

7

8

ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão
1.2.2 Esta norma aplica-se:

a.) Aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou
inferior a 1000 V em corrente alternada, com freqüências
inferiores a 400Hz, ou a 1500 V em corrente contínua.

d.) As linhas elétricas fixas de sinal
(com exceção dos circuitos internos dos equipamentos)

3. 4. 1 Linha (elétrica) de sinal : Linha em que trafegam sinais eletrônicos, sejam eles 
de telecomunicações, de intercâmbio de dados, de controle, de automação, etc. 

5.6.6.2 Circuitos de comando (circuitos auxiliares)
“Os circuitos de comando devem ser concebidos, instalados e protegidos de modo a
limitar os perigos resultantes de uma falta entre esses circuitos e outras partes
condutivas suscetíveis de comprometer o funcionamento adequado( por exemplo
manobra inadvertida) do equipamento comandado”.

6.6.4 No que se refere à proteção contra choques elétricos, a parte da instalação
representada pelos serviços de segurança (fontes, linhas e equipamentos alimentados)
deve ser, preferencialmente, objeto de medida que não implique seccionamento
automático da alimentação na ocorrência de uma falta. Se os serviços de segurança
forem concebidos, eletricamente, como um esquema IT, o conjunto deve ser provido
de dispositivo supervisor de isolamento (DSI), como exigido em 5.1.2.2.4.4-d).

Sistemas retificador/bateria 
normalmente alimentam:

 Circuitos de proteção (atuação dos relés);
 Circuito de controle (comandos e sinalizações);
 Iluminação de emergência;
 Alimentação do motor de carregamento de mola 

de disjuntores (em alguns casos);
 Alarmes e outros.

Referência do uso do DSI na NBR5410 em 
esquemas IT (isolados).

http://www.rdibender.com.br/
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Qual esquema de distribuição é mais seguro ?
Esquema IT isolado

125 Vcc

(+)

(-)

Carga

Sistemas retificador/bateria são esquemas IT

http://www.rdibender.com.br/
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Falhas de isolamento em circuitos de comando

L+

L-

GND

S1

K1

RF1+

http://www.rdibender.com.br/
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Falhas múltiplas de isolamento de mesmo pólo

L-

GND

S1

K1

L+

RF1+ RF2+ RF3+

http://www.rdibender.com.br/
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Falso comando !!!

L-

GND

S1

K1

L+

RF1+ RF2+ RF3+RF- = 0

http://www.rdibender.com.br/
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Falha simétrica de isolamento!!!

L-

GND

S1

K1

RF - RF +

http://www.rdibender.com.br/
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Falha simétrica de isolamento!!!

Considerando :
 Disjuntores 10 A
 Cargas 5 A
 Falha à terra 4 A
A corrente total de 
falha à terra será
It = 12 A (3 x 4 A)

A corrente de falha à terra não excede o limite de corrente de nenhum dos disjuntores, pois 
está distribuída; representando um consumo para a fonte.

http://www.rdibender.com.br/
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Método das lâmpadas para supervisão de falha de isolamento

125 Vcc

(+)

(-)

62,5 Vcc

62,5 Vcc

Carga

Em condição normal, sem falhas de isolamento, as 
lâmpadas apresentam a mesma intensidade luminosa.

Não existe indicação do valor da resistência de isolamento

http://www.rdibender.com.br/
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Método das lâmpadas para supervisão de falha de isolamento

Em condição de falha de isolamento, a lâmpada do pólo com falha 
apresentará luminosidade menor que o normal. 

Não há contatos de alarme – depende da inspeção do operador
Não há alarme preditivo

125 Vcc

(+)

(-)

41,6 Vcc

83,3 Vcc

Carga

http://www.rdibender.com.br/
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Método das lâmpadas para supervisão de falha de isolamento

Não detecta falha simétrica à terra
Depende da habilidade do operador para identificar a diferença de luminosidade 

entre as lâmpadas.

125 Vcc

(+)

(-)

62,5 Vcc

62,5 Vcc

Carga

http://www.rdibender.com.br/
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Método do relé de fuga à terra  para 
supervisão de falha de isolamento

125 Vcc

(+)

(-)

62,5 Vcc

62,5 Vcc

Carga

Em condição normal, sem falhas de isolamento, as bobinas dos relés 
não estão excitadas, não apresentando nenhuma indicação.
Contatos de alarme: positivo ou negativo com falha à terra
Não existe indicação do valor da resistência de isolamento

http://www.rdibender.com.br/


116
RDI Bender – RDI Representações e Distribuição Industrial Ltda – (11) 36026260 – www.rdibender.com.br – 2015

Método do relé de fuga à terra  para supervisão de falha 
de isolamento

125 Vcc

(+)

(-)

41,6 Vcc

83,3 Vcc

Carga

Em condição de falha de isolamento, a bobina do relé será 
excitada acionando uma sinalização sonora e visual.

Não há alarme preditivo

http://www.rdibender.com.br/
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Método do relé de fuga à terra  para supervisão de falha 
de isolamento

125 Vcc

(+)

(-)

62,5 Vcc

62,5 Vcc

Carga

Caso a conexão do cartão de fuga à terra ao condutor terra 
seja interrompido nunca haverá sinalização de falha à terra.

http://www.rdibender.com.br/
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Método do relé de fuga à terra  para supervisão de falha de isolamento

125 Vcc

(+)

(-)

62,5 Vcc

62,5 Vcc

Carga

Não detecta falha simétrica à terra.

http://www.rdibender.com.br/
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Circuito CA com circuitos DC galvanicamente conectados

Somente dispositivos supervisores de isolamento com método ATIVO de medição são capazes  de detectar  faltas com 
origem tanto no lado L+ quanto no lado L-

http://www.rdibender.com.br/
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Comparação dos métodos de medida

Modos / Condições de teste

Método 

relé/cartão 

de fuga à 

terra

Método 

dos 

Lampadas

DSI

Detecção de FALHAS SIMÉTRICAS Não Não Sim

Resultados de medição afetados pela FUGA

CAPACITIVA no sistema?
Sim Sim Não

Métodos de medida afetados por variação da

carga?
Sim Sim Não

Alerta preventivo? Não Não Sim

Supervisão das conexões de campo? Não Não Sim

Valor da impedancia +/- 5kohm +/- 900ohm 220kohm

Valor da corrente circulando no sistema 20 mA 90mA 0,22mA

http://www.rdibender.com.br/
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Valores recomendados de resistência de isolamento

Normas Tensão 

Nominal

Valor de isolamento recomendado Valor recomendado 

para o alarme do

DSI

V  / V k  / V k k k

DIN VDE 0105-

100 : 2006-06

Instalações 

elétricas para uso 

geral

AC 230 50 11 300 69 17 104

AC 277 50 14 300 83 21 125

AC 400 50 20 300 120 30 180

AC 480 50 24 300 144 36 216

AC 500 50 25 300 150 38 225

AC 690 50 34 300 207 51 311

DIN EM 57510 

(VDE 0510) : 

1977-01 Sistemas 

alimentados por 

bateria

DC 24 100 3 4

DC 48 100 5 8

DC 72 100 8 11

DC 96 100 10 12

DC 110 100 12 17

http://www.rdibender.com.br/
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DSI – Dispositivos Supervisores de Isolamento

http://www.rdibender.com.br/
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A-Isometer DSIADT25 – Sistema IT – AC/DC

Tensão de aplicação Un :  0...300Vac – 15...460Hz – 0...300Vdc
Técnica de medição:  AMP
Display : 1k...1MOhm
Níveis de alarme : dois níveis ajustáveis 1k...200kOhm
Tensão de medida:  12V ; máximo 100 µA
Resistência interna mínima: 120kOhm
Capacitância de fuga máxima :20 µF
Supervisão de terra e conexão à rede 
Senha para acesso ao menu

http://www.rdibender.com.br/
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A-Isometer DSIADT75 / E75 – Sistema IT – AC/DC

Tensão de aplicação Un :  0...793Vac- DC 0,2...420Hz / 0...650Vdc
com acoplador até10kVac ou 7,2kVdc ; 20...150Vac/dc

Técnica de medição:  AMP plus
Display : 1k...10MOhm
Níveis de alarme : dois níveis ajustáveis 1k...10MOhm
Tensão de medida:  50V ; máximo 278 µA (10V; máximo 50 µA )
Resistência interna mínima: 180kOhms
Capacitância de fuga máxima: 500 µF
Memorização de histórico (últimas 99 falhas com data e hora)
Supervisão de terra e conexão à rede 
Saída analógica 4...20mA p/ o valor do display
Interface RS485 de comunicação 

http://www.rdibender.com.br/
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Localização de Falhas em Sistemas IT 

Supervisão do isolamento

E

Localização de falhas

Em circuitos de alimentação

isolados

(Sistemas IT)

http://www.rdibender.com.br/
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A-Isometer DSIADGSE75 - Sistema IT – AC/DC 

Tensão de aplicação Un :  20...760Vac – 50...400Hz ; 20...575Vdc ou 20...150Vac/dc
Técnica de medição:  AMP plus
Display : 1k...10MOhm
Níveis de alarme : dois níveis ajustáveis 1k...1MOhm
Tensão de medida:  40V ; máximo 220 µA (10V; máximo 50 µA )
Resistência interna mínima: 180kOhms
Capacitância de fuga máxima: 500 µF 
Corrente de teste: 1; 2,5; 10; 25 e 50 mA (localização de falha automática ou manual)
Memorização de histórico (últimas 99falhas com data e hora)
Supervisão de terra e conexão à rede 
Saída analógica 4...20mA p/ o valor do display
Interface RS485 de comunicação 

http://www.rdibender.com.br/
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Versões com display gráfico iluminado
12 canais de medição
Funcionalidade total  mestre / escravo
Visualização e Programação
Memorização – 300 eventos
com selo de data e hora

Versões com display  de 7 segmentos
12 canais de medição
1    Relé de alarme por canal
1    LED de alarme por canal

SÉRIES LFFR6./9.-D/-L para localização de faltas em até 1080 canais em < 10 s 

CORRENTE RESIDUAL
Faixas para ajuste / exibição*

Circuitos principais        2…10 mA / 100 mA…10 A*

Circuitos de comando 0.2…1 mA / 10 mA…1 A*

(*) somente versões com display LC

http://www.rdibender.com.br/
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Transfomadores de medida

Séries TMF

Padrão tipo 

ø 10, 20, 35, 60, 120,       210 mm

Séries TMFNP

Núcleo partido 20x30, 

50x80, 80x80, 80x120, 80x160 

mm

Séries TMFR

Tipo retângular 

70x175, 115x305 mm

http://www.rdibender.com.br/
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LOCALIZADOR DE FALHA DE ISOLAMENTO LFFR51
IEC 61557-9:2009 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.
– Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures –

LFFR51 – o dispositivo, instalado no quadro de 
supervisão e proteção apresenta o diagnóstico da 
localização da falha via LED associado localmente

Ao mesmo tempo, o diagnóstico com a localização da
falha é apresentado de forma clara e precisa à equipe
médica e técnica responsável por sua eliminação no
menor espaço de tempo possível, conforme
recomendação da ABNT NBR 5410

RDI Bender – RDI Representações e Distribuição Industrial Ltda – (11) 36026260 – www.rdibender.com.br – 2015

Localizador de falhas

http://www.rdibender.com.br/
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Sistema IT com LFFR61: 
Comando e automação em 125Vdc

RS485

LFFRL61

24...125Vdc

Ajuste de alarme: (125Vdc)
Alarme 1 R = 40kOhm
Alarme 2 R = 13kOhm
Ajuste da Corrente de teste:
Ids = 2,5mA

DSIADGSE75

http://www.rdibender.com.br/
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RS485

LFFRL61

24...125Vdc

Ajuste de alarme: (125Vdc)
Alarme 1 R = 40kOhm
Alarme 2 R = 13kOhm
Ajuste da Corrente de teste:
Ids = 2,5mA

DSIADGSE75

Sistema IT com LFFR61: 
Comando e automação em 125Vdc

http://www.rdibender.com.br/
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RS485

LFFRL61

24...125Vdc

R = 5 MOhm
EDS: auto off

DSIADGSE75

Sistema IT com LFFR61: 
Comando e automação em 125Vdc

http://www.rdibender.com.br/
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RS485

LFFRL61

24...125Vdc

Falha de isolamento
R - < 1 kOhm
EDS: auto off

DSIADGSE75

Sistema IT com LFFR61: 
Comando e automação em 125Vdc

http://www.rdibender.com.br/
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RS485

LFFRL61

24...125Vdc

Falha de isolamento
R - < 1 kOhm
EDS: auto on

DSIADGSE75

Sistema IT com LFFR61: 
Comando e automação em 125Vdc

http://www.rdibender.com.br/
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RS485

LFFRL61

24...125Vdc

Falha de isolamento
R - < 1 kOhm
EDS: auto on

01/4 : 3k01   0,5mA
02/4 : 3k03   1,1mA
03/4 : 3k04   0,8mA
04/4 : 3k06   0,3mA

DSIADGSE75

Sistema IT com LFFR61: 
Comando e automação em 125Vdc

http://www.rdibender.com.br/
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RS485

LFFRL61

24...125Vdc

Falha de isolamento
R - < 1 kOhm
EDS: auto off

01/4 : 3k01   0,5mA
02/4 : 3k03   1,1mA
03/4 : 3k04   0,8mA
04/4 : 3k06   0,3mA

DSIADGSE75

Sistema IT com LFFR61: 
Comando e automação em 125Vdc

http://www.rdibender.com.br/
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24...125Vdc

Ajuste da corrente de teste Ids = 2,5mA

DSIADGSE75

R = 5 MOhm
EDS: auto off

http://www.rdibender.com.br/
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24...125Vdc

Falha de isolamento
R - < 1 kOhm
EDS: auto off

01/4 : 3k01   0,5mA
02/4 : 3k03   1,1mA
03/4 : 3k04   0,8mA
04/4 : 3k06   0,3mA

Ajuste da corrente de teste Ids = 2,5mA

DSIADGSE75

http://www.rdibender.com.br/
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Sistemas Portáteis LFMS90GS/ LFMS91GS

LFMS90GS

Para sistemas LFFR60
(Circuitos principais)

AC/DC 24…500V;

AC 790V e DC 960V

Gerador de sinais

GSP5 – 25 e 10 mA

localizadores

LFMI190P mín. 2 mA

Aprox. 100Ohm / Volt

Idn –AC 10mA…16A

Alicates de medida

PSA3020, PSA3052

PSA3165

LFMS91GS

Para sistemas LFFR61
(Circuitos de controle)

AC 20…265V

DC 20…308V

Gerador de sinais

GSP3 - 1,0 e 2,5 mA

localizadores

LFMI190P mín. 0,2 mA

Aprox.1000Ohm / Volt

Idn –AC 10mA…1,6A

Alicates de medida

PSA3020, PSA3052 

http://www.rdibender.com.br/


Segurança elétrica em 
Parques Eólicos

• Supervisão da corrente residual
em sistemas aterrados

• Supervisão do isolamento
em sistemas não aterrados/isolados





Relatório final para o projeto conjunto
„Aumentando a disponibilidade de WPGs*“

Com o aumento do número de parques 
eólicos offshore este aspecto se tornará 

mais importante.

As partes e componentes elétricos e eletronicos 
são afetados pela alta incidência de defeitos.

[..] a percentagem de faltas especialmente na 
parte elétrica dos parques eólicos está 
aumentando.

É evidente que os componentes mecânicos falham principalmente por 
razões de desgastes não planejados, enquanto os componentes elétricos 
têm várias e diferentes causas de erros.

Assim, a dificuldade com componentes elétricos é a de detectar com antecedência uma falha 
iminente e a de prever uma possível falha. Componentes elétricos frequentemente falham 
espontaneamente pelas mais diferentes causas.

Final report ‚Erhöhung der Verfügbarkeit von Windkraftanlagen‘, by ISET Kassel 
Relatório final sobre o aumento da disponibilidade de * WPG: Wind Power Generator, geradoras de energia eólica





















Exemplo: 
Supervisão da corrente residual

• Existem correntes de fuga 
capacitivas, dependentes do sistema

• Falhas de isolamento ôhmicas 
aumentam a corrente de fuga       
(fase deslocada)

• Parametrização específica da planta

• São detectadas correntes de falha, 
que não acionam os fusíveis           
(perigo de incêndio)









Exemplo: Falha de isolamento
em sistema IT

• Não há perigo em 
uma primeira  
condição de falha

• Manutenção na 
próxima oportunidade 
adequada 









APLICACAO FOTOVOLTAICA – Supervisão de Isolamento.
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

BMS

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: CTEEP – Subestacao Edgard Souza

http://www.rdibender.com.br/
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Case: Tractebel

http://www.rdibender.com.br/
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Case: Tractebel

http://www.rdibender.com.br/
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Case: Light

Light utiliza nossas tecnologias desde 2004.

Hoje há uma instrução de trabalho na qual determina:
Quando o DSI estiver alarmando resistência de isolamento menor
igual a 13kohm (100ohm/volt) fica proibida qualquer intervenção
técnica nos sistemas de comando e controle.

http://www.rdibender.com.br/
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Angra;
Light;
 CESP;
 FURNAS;
 AMPLA;
 CTEEP;
 ELEKTRO;
 CHESF;
TRACTEBEL;
 STATE GRID;
 CEEE;
 EDP;
EDP Bandeirantes;
GE - renovaveis;
WEG - renovaveis;

REFERENCIAS BRASIL AREA GTD-
ENERGIA

http://www.rdibender.com.br/


RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Rosario do Catete
Mining of potassium.

The system is IT 950V.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Rosario do Catete - Project RDI BEnder



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Rosario do Catete

Mining of potassium.



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Rosario do Catete



RDI Bender – Brasil – Cases - Vale

Vale Rosario do Catete
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RS485

LFFRL60
DSIADGSE75

R=10kOhm
EDS on auto

Falha de Isolamento

EDS:off-auto-
Adr2 k3 12mA

DSIADGSE75

Trifásico 480Vac

Ajuste da corrente de teste Ids = 25mA



Cases – Oil & Gas - RDI

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras – P37 - First project

DSIADGSE75 +LFFR3 + LFMS65-3

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras – P53

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras – P09

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras – P26

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras – P08

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras –PLATAFORMA PEROA CANGOA

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras – P50

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras – P20

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras – P56

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras – Plataforma Namorado

www.rdibender.com.br 



Offshore – Petrobras – Plataforma P31

www.rdibender.com.br 



Refinery - Petrobras – PLANGAS CACIMBAS

www.rdibender.com.br 



Refinery - Petrobras – REFAP

www.rdibender.com.br 



Refinery - Petrobras – REVAP

www.rdibender.com.br 



Refinarias

www.rdibender.com.br 



Refinery - Petrobras – REVAP / REFAP

www.rdibender.com.br 



Muito obrigado

Sergio Castellari

scastellari@rdibender.com.br

RDI BENDER Representações e Distribuição Industrial                

Rua Vicente Rodrigues da Silva 857

06230-098 – Osasco – SP, Brasil

Telefone: 11 3602-6260

www.rdibender.com.br

201

mailto:scastellari@rdibender.com.br

