
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

REF.

55410 55420 55440 55460

Un Tensão Nominal
      Rated Voltage

220V~ 220V~ 220V~ 380V~

Uc Tensão Máx. de Funcionamento em Contínuo
      Max. Continuous Operation Voltage

320V~ 320V~ 320V~ 460V~

Up Nível de Proteção
      Protection Level

1,0 kVp 1,2 kVp 1,5 kVp 2,0 kVp

Imax Corrente Máxima de Descarga
         Max. Discharge Current

10 kA 20 kA 40 kA 60 kA

Cor do Aparelho
Device Colur

Vermelho
Red

Amarelo
Yellow

Branco
White

Castanho
Brown

MARCAÇÃO NO APARELHO - DEVICE MARKING

Referência 
Norma
Indicador de Estado
(Verde: OK; Vermelho: Não OK) 
Tensão Máxima de
        Funcionamento em Contínuo (Uc)
Nível de Proteção
Corrente de Descarga Normal 
Corrente de Descarga Máxima

Reference 
Standard
State Indicator
(Green: OK; Red: Not OK)
Max. Continuous Operation
        Voltage
Protection Level
Normal Discharge Current
Maximum Discharge Current
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MODUS 55 - DESCARREGADORES DE SOBRETENSÃO (POWER)
SURGE PROTECTION DEVICE (POWER)
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A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to amend this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

INSTRUÇÕES | INSTRUCTIONS

1. A instalação deve ser feita por técnico
    especializado.

2. O correto funcionamento dos descarregadores 
     é assegurado desde que se garanta um circuito
    de terra de acordo com os regulamentos em
    vigor.

3. O comprimento total dos cabos de ligação
     do descarregador (L) deve ser o mais reduzido
     possível (<0,5 metros).

4. Evitar derivações no circuito de proteção contra
    sobretensões.
     Até correntes de 50A deve-se utilizar os ligadores
    do descarregador para fazer as derivações.

5. O circuito que alimenta os descarregadores deve ser protegido contra sobrecargas 
    e curto-circuitos - Recomendado disjuntor 32A curva C (C32).

6. No caso de instalação com vários níveis de proteção garantir um comprimento de
    cabo entre um descarregador principal e um secundário ≥ 1 metro.

1. The installation must be made by a specialized technician.

2. The right functioning of the surge protection device is assured since the earth circuit
    is in accordance with the regulations in force.

3. The total length of the surge protection device connection cables (L) must be as
    reduced as possible (< 0,5 meters).

4. Avoid derivations in the overcharges protection circuit. Until currents of 50A, it is
    necessary to use the connectors of the surge protection device to make the
    connections.
5. The circuit that feeds the surge protection device must be protected against
    overloads and short-circuit - Recommended circuit breaker 32A, curve C (C32).

6. In case of installation with several levels of protection, a length of cable of ≥ 1 meter
    between a main surge protection device and a secondary one must be guaranteed.


