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Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS

“Máxima eficiência para proteção de 

equipamentos eletro-eletrônicos contra 

sobretensões na rede elétrica.”

aplicações

Características gerais

O motivo mais frequente da queima de equipamentos eletrônicos é a sobretensão causada por descargas atmosféricas (raios) ou manobras das concessionárias. 
Os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) geralmente são instalados nos quadros de distribuição juntamente com os disjuntores, e possuem a função de 
absorver parte das correntes geradas por descargas atmosféricas, protegendo assim os equipamentos. 

Segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat - Inpe), no Brasil temos uma das maiores incidências de raios do mundo (algo em torno de 70 milhões 
a cada ano), sendo que esta é também uma das maiores causas de acidentes em nosso país (na frente dos índices de roubos, inundações, incêndios, dentre 
outros). Apenas para citar alguns números, no verão de 2011, o município de São Paulo atingiu a marca recorde de 1,7 mil raios em uma hora, sendo que os 
prejuízos por ano no país alcançam a marca de 1 bilhão de reais e em média 130 mortos.

A norma brasileira de instalações elétricas NBR 5410/2004, impõe o uso de DPS em duas situações: 
1) Em edificações alimentadas total ou parcialmente por rede aérea as quais estejam sujeitas à mais de 25 dias de trovoadas por ano. 
2) Em edificações com SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) – para-raios. 

Fixação trilho 
DIN 35mm padrão.

Indicações de operação: verde 
(operação) e vermelho (fora de 
operação).

Isolação dos parafusos, 
evitando contato acidental.

Parte fixa: base.

Parte móvel: plugue.

Ao final da vida útil, 
somente a parte móvel 
(plugue) precisa de 
substituição.

Conectores.

Conectores.

Corrente estampada na 
parte frontal, evitando 
adulterações.

Embalagem especial 
para ponto de venda.

Varistor: 
sensor de proteção.
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Aplicação

Classe II:

Classe III:

 Indica-se a aplicação junto aos quadros de distribuição, sejam eles principais ou secundários e, 
neste caso, devem ser vinculados ao BEP (Barra de Equipotencialização Principal), BEL (Barra de 
Equipotencialização Local) ou PE (Condutor de Proteção) mais próximo.

 Indica-se a aplicação em pontos onde há a necessidade de uma proteção mais afinada com níveis 
de proteção adequados a equipamentos com maior sensibilidade, ou seja, proteção com níveis de energia 
residual menor que os encontrados nos dispositivos de Classe II.
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Curva de atuação Classe ii e iii:

Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS
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Dimensionais (mm)

4 PóLoS

1 Pólo 4 Pólos

modelos Códigos 1 Pólo Corrente nominal (in) Corrente máxima (imax)

DPS1 - 20 05190.0001.01 10 kA 20 kA

DPS1 - 30 05190.0002.01 15 kA 30 kA

DPS1 - 45 05190.0003.01 20 kA 45 kA

DPS1 - 80 05190.0004.01 40 kA 80 kA

modelos Códigos 4 Pólos Corrente nominal (in) Correntemáxima (imax)

DPS4 - 20 05190.0001.04 10 kA 20 kA

DPS4 - 45 05190.0003.04 20 kA 45 kA

Códigos

DPS1 - 80DPS1 - 20 

DPS1 - 30

DPS1 - 45

DPS4 - 20

DPS4 - 45

modelos DPS1-20 DPS1-30 DPS1-45 DPS1-80  DPS4-20 DPS4-45

Norma técnica IEC 61643-1:1998

Número de pólos 1                4

Classe II e III

Tensão nominal (UN) 110V~220V

Tensão de aplicação (UC) 175V~275V

Nível de Proteção de 
Tensão(UP)

<1.0kV <1.2kV <1.4kV <1.4kV <1.0kV <1.4kV

Indicações de operação: verde (operação) e vermelho (fora de operação)

Corrente nominal de 
descarga (8/20µs) In 10kA 15kA 20kA 40kA    10kA 20kA

Corrente máxima de 
descarga (8/20µs) Imax 20kA 30kA 45kA 80kA    20kA 45kA

Tempo de resposta (tA) <25ns

Conectores para cabos 50,0mm²

Largura máxima para 
barramentos 8mm

Temperatura de aplicação -40°~+80°C
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Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS

esquema de instalação do DPS

PE
N

T
N

L1
L2
L3

PENN

L1
L2
L3

PE
N

L1
L2

PENN

L1
L2

T
PE
N

T
N

L1
L2
L3

PENN

L1
L2
L3

PE
N

L1
L2

PENN

L1
L2

T

instalações Bifásicas instalações trifásicas

Sugestões para escolha do seu DPS

Observe na conta da luz, ou pelo SAC da distribuidora de energia da cidade, se o circuito elétrico do imóvel é mono, bi ou trifásico. Conforme esta informação, 
a quantidade inicial de DPS Soprano já pode ser prevista (monofásico: 1 DPS, bifásico: 2 DPS, trifásico: 3DPS). Lembrando que o DPS Soprano protege os 
equipamentos eletrônicos somente contra as sobretensões (picos de voltagem) conduzidos pela rede elétrica. As demais conexões (telefone, TV, antena) 
devem receber proteção adicional específica.

Observe a tabela e os descritivos abaixo com mais algumas orientações para escolha do seu DPS:

Zona da Edificação:
Para fins deste critério, considera-se área urbana 
aquela que apresenta elevada concentração de 
edificações. Recomenda-se que edificações 
em áreas urbanas periféricas ou com baixa 
concentração de edificações sejam consideradas 
rurais.

Edificações: 
A norma técnica que determina a obrigatoriedade 
ou não da instalação do Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas, popularmente conhecido 
como para-raios (externo), é a ABNT NBR 
5419:2005. O critério desta norma é que determina 
o conceito de edificação com ou sem para-raios 
(SPDA).

Nível de proteção da Utilização do DPS:
Proteção primária é aquela instalada junto ao ponto 
de entrada da linha de alimentação na edificação 
ou no quadro de distribuição principal, localizado 
o mais próximo possível do ponto de entrada. A 
proteção complementar é aquela instalada após a 
proteção primária.

modelos

Zona da 
edificação edificações nível de proteção da 

utilização do DPS DPS1-20 DPS1-30 DPS1-45 DPS1-80

Rural

Com para-raios (SPDA)
Primária

Complementar

Sem para-raios (SPDA)
Primária

Complementar

Urbana

Com para-raios (SPDA)
Primária

Complementar

Sem para-raios (SPDA)
Primária

Complementar

entenda a tabela acima:


