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SUPERVISÃO
ELÉTRICA PREDITIVA
EM ESQUEMAS
ATERRADOS OU ISOLADOS
RDI BENDER é especialista em soluções para a manutenção preditiva de instalações
e sistemas elétricos. Uma supervisão contínua dos circuitos elétricos evita acidentes
e proporciona ganhos operacionais.

A RDI BENDER fornece uma linha completa de dispositivos e
sistemas para medição, supervisão e localização de falhas de
isolamento em máquinas e instalações.
A supervisão do isolamento de instalações é fundamental para
garantir a sua segurança elétrica. Ela evita desde pequenas falhas,

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
Açúcar & Álcool

falsos comandos, até grandes acidentes, incêndios ou danos

Alimentos & Bebidas

irreparáveis em equipamentos.

Aeroportos

Para a segurança elétrica ser conﬁável, informações precisas

Automobilística

devem ser fornecidas, com a antecedência necessária para que a

Construção Civil

proteção seja garantida.

Data Centers

No momento em que é identiﬁcada uma falha, os sistemas

Energias Renováveis

RDI BENDER informam as equipes responsáveis para que atuem

GTD

preditivamente evitando qualquer transtorno futuro.

Hospitais

Os dispositivos e sistemas RDI BENDER podem ser instalados em

Mineração

indústrias e plantas de todos os portes. Dentre as que devem

Óleo & Gás

utilizar a supervisão encontram-se plataformas de petróleo,

Química & Petroquímica

parques eólicos e de energia fotovoltaica, portos, aeroportos, data

Siderúrgica

centers e estabelecimentos assistências de saúde.
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Transportes

RDI BENDER SUPERVISÃO DE SISTEMAS ISOLADOS (IT)

Sistemas de supervisão
em esquema IT

Características técnicas
•
•
•
•
•

Como funciona?
A primeira falha, detectada pelo DSI, não interrompe
ou gera qualquer corrente de fuga que possa provocar choques elétricos e/ou incêndios nas instalações
elétricas.
Pré-alarme e alarme são transmitidos às equipes
responsáveis para que a falha seja corrigida a tempo.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

DSI para redes não aterradas CA, 3(N)CA 0…690 V, CC 0…1000 V
A tensão nominal pode ser ampliada via acoplador
Pré alarme e alarme ajustáveis entre 1 kΩ…10 MΩ
Medição permanente da capacitância, tensão e frequência da rede
Adaptação automática à capacitância de fuga da rede em até 1000uF
(2000uF para aplicações fotovoltaicas)
Autoteste com mensagem automática de alarme
Memória do histórico para armazenagem de 1023 mensagens de
alarme com data e hora
Saída analógica para corrente e tensão 0(4)…20 mA, 0…400 μA,
0…10 V, 2…10 V (galvanicamente separada) ao valor medido do
isolamento do sistema
Entradas e saídas digitais e analógicas livremente conﬁguráveis
Dois relés de alarme independentes com dois contatos reversíveis
sem tensão
Operação selecionável, N/O (normalmente aberto) ou N/C
(normalmente fechado)
Display gráﬁco LC de alta resolução
Função IsoGraph para representação da resistência de isolamento
relacionadas ao tempo
Ajuste remoto de alguns parâmetros via internet (opção de servidor
de internet; conversor de protocolo opcional)
Modbus TCP, servidor de internet e BCOM

Os dispositivos foram concebidos em conformidade com as seguintes normas:
IEC 61557-8 Dispositivo Supervisor de Isolamento
IEC 61557-9 Localizador de Falha de Isolamento
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ISOSCAN®
ISOSCAN®

Localizador de falha de isolamento ﬁxo

Características técnicas
Todas as características do sistema simples, somados aos
benefícios do localizador de falhas de isolamento fixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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BENEFÍCIOS: Além dos benefícios da supervisão
contínua on-line, os sistemas que contemplam a
localização automática de falhas otimizam o tempo
gasto para a localização do local e eliminação da falha,
facilitando o trabalho das equipes de manutenção e
garantindo maior eﬁciência ao processo sem a necessidade de interrupção da operação.

Localizador de
falha de isolamento
manual

4
5
6

Como funciona?
Assim que a primeira falha de isolamento é detectada
pelo DSI, este gera uma corrente de teste limitada a
um valor não perigoso com um período de tempo
deﬁnido. A corrente ﬂui via ponto do circuito com a
falha de isolamento através de todos os transformadores de medida conectados ao localizador de falhas
(ﬁxo ou portátil), que a identiﬁcará. A eventual falha de
isolamento assim que localizada poderá ser eliminada
com brevidade, como preconizado pela ABNT NBR 5410.

PGH ON

0

Sistemas de supervisão
em esquema IT com
localização de falha

DSI
Dispositivo supervisor
de isolamento

Versões para circuitos principais, de comando ou de controle
Sensibilidade de resposta 2…10 mA / 0.2…1 mA
12 canais de medição por dispositivo localizador
Possibilidade de sistema com 21 localizadores e com 252 canais de medição
Textos especiﬁcados pelo cliente para cada canal de medição
Medição da corrente residual CA com valor de resposta conﬁgurável
Dois relés de alarme independentes com dois contatos reversíveis
sem tensão
Operação selecionável, N/O (normalmente aberto) ou N/C
(normalmente fechado)
Botões TEST/Reset externos
Indicação central dos circuitos de saída em falha
Interface serial RS-485, barramento de comunicação com endereços
de 2…90
Possibilidade de conexão a sistemas mais elevados de controle e visualização.

RDI BENDER SUPERVISÃO DE SISTEMAS ATERRADOS

DSCR – Dispositivo supervisor da corrente
residual/fuga a terra em esquemas aterrados
(TN-S, TT e IT aterrado por impedância)
Como funciona?
Os equipamentos medem a corrente de fuga a terra/residual, gerando um alarme sonoro quando o limite previamente
conﬁgurado for atingido. O estado de pré-alarme (50 a 100%
do valor ajustado para alarme) permite uma detecção ainda
mais antecipada da evolução das falhas. Como os valores
são medidos por transformadores de medida, os dispositivos são praticamente independentes da corrente e da
tensão nominal do sistema.
BENEFÍCIOS: A proteção é recomendada pela ABNT NBR 5410
para limitação de riscos de incêndio provocados pela circulação de correntes de fuga. A prevenção evita prejuízos com a
potencial perda de equipamentos, de informações e,
também, protege contra choques elétricos, queimaduras e
demais acidentes com danos pessoais e materiais.
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Supervisão para corrente tipo B (corrente contínua)
Aplicação em:
• Inversores de frequência
• Baterias
• Equipamentos de ressonância, tomograﬁa, PET SCAN

RDI BENDER possui equipamentos para medição INDIVIDUAL e também MULTICANAL
MEDIÇÃO INDIVIDUAL: características técnicas

MEDIÇÃO MULTICANAL: características técnicas

• Dispositivo supervisor da corrente residual com sensibilidade a
correntes residuais CA/CC, Tipo B conforme IEC 62020 e IEC 60755
• Pré Alarme e alarme ajustáveis separadamente 30 mA…3 A
• Frequência na faixa 0…2000 Hz
• Valor de medição r.m.s. (CA+CC)
• Exibição do valor medido através de visor LC multifuncional
• Indicação de alarme via LEDs (AL1, AL2) e contatos reversíveis
(K1, K2)
• Senha de proteção contra alteração não autorizada de parâmetros

• Medição sensível, opcional a correntes CA, CC pulsante ou CA/CC
mediante seleção do respectivo transformador de medida para
cada canal
• Medição True RMS
• 12 canais de medição por cada supervisor
• Instalação de até 90 supervisores para formação de sistema com
1080 canais de medição
• Faixas de resposta: 10 mA...10 A (0...2000 Hz) / 6 mA...20 A
(42....2000Hz)
• Tempo máximo de medição para todos os canais ≤180 ms
• Valores medidos exibidos em display LC na forma de gráﬁco
de barras
• Ajuste da faixa de frequência para proteção de pessoas, sistemas
ou contra incêndio
• Histórico de alarmes com 300 registros por canal (data, hora,
canal, código do evento, valor de medição)
• Análise de harmônicas (1...40 a 50/60 Hz, 1...50 a 400 Hz), CC,
THD, e das correntes medidas
• Dois relés de alarme distinguem entre “pré-alarme” e “alarme
crítico”, visando a tendência a defeito
• Comunicação de dados via protocolo
• Senha de segurança para a programação do dispositivo
• Opção de um contato reversível (NA ou NF) por canal supervisionado

Manutenção Preditiva
da instalação elétrica

Corrente de falta

mA

Proteção à pessoas
Proteção à planta
Proteção contra incêndio

Desconexão

> 100%

Alarme

> 50%

Δt

Informação antecipada
DR
DSCR

Operação
Info

Tempo
Interrupção
da operação

Operação

Indicação preditiva devido à informação antecipada
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Reparação

80%

de todas as falhas de isolamento
causam um desligamento

RDI BENDER SUPERVISÃO DE ISOLAMENTO

Localização de falha
portátil (IT, TN ou TT)

N

Através de sistemas portáteis de localização de falhas é
possível detectar falhas de isolamento em campo. Os
sistemas portáteis são montados de acordo com a
demanda para circuitos principais e circuitos de controle.

C

EDS195P

ISOSCAN®

B

PGH18x

A

A localização dos defeitos a terra é efetuada com as
cargas energizadas, sem a necessidade de desligamento do processo.

PE

Características técnicas para circuitos
principais e de controle e comando

Características técnicas para circuitos
de controle e comando

AC/DC 24…500V; AC 790V e DC 960V

AC 20…265V e DC 20…308V

A Gerador de sinais: 25 e 10 mA
B Localizadores: mín. 2 mA
C Alicates de medida

A Gerador de sinais: 1,0 e 2,5 mA
B Localizadores: mín. 0,2 mA
C Alicates de medida

Supervisão do resistor
de aterramento (NGR)

Aplicações oﬀ line:
monitoramento de
cargas desligadas

Qual o estado de seu sistema IT aterrado por
impedância?
O DSR – Dispositivo Supervisor do Resistor de Aterramento – mede continuamente a corrente, tensão e
continuidade do resistor de aterramento e tensão
fase-terra. A não conﬁabilidade do sistema é imediatamente sinalizada na ocorrência de fatos adversos como
falha no resistor, perda de conexão, corrosão, cabos
partidos, aterrados e até mesmo roubados.
Conexão direta em sistemas até 690V ou até 25kV via
acoplador; possibilidade de conexão a sistemas de
localização de fuga a terra.

Como funciona?
O equipamento monitora o isolamento em sistemas
desenergisados. Supervisão de cargas oﬀ-line com
medição contínua de isolamento enquanto a carga está
em estado desernegizado. Isto gera uma maior
segurança ao utilizar a carga, efetuando assim a
medição de isolamento sem a necessidade de “meggar”
as cargas.
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RDI BENDER APLICAÇÕES ESPECIAIS
*

Automotiva

Data Center

Segurança elétrica em veículos elétricos e
suas estações de abastecimento

Mineração

Segurança elétrica para alta disponibilidade
no suprimento de energia em data centers

Renováveis

Segurança elétrica na indústria de mineração subterrânea e de superfície

Segurança elétrica para alta disponibilidade
na geração e distribuição de energias
renováveis

Óleo e Gás

Segurança elétrica para plataformas ﬁxas
e oﬀshore e em aplicações para a indústria
de óleo e gás

Naval

Segurança elétrica para manutenção
preventiva na indústria naval

A TECNOLOGIA RDI BENDER ESTÁ PRESENTE
EM CENTENAS DE INDÚSTRIAS NO BRASIL

Rua Vicente Rodrigues da Silva, 857
CEP 06230-098 | Osasco/SP | 11 3602-6260 | contato@rdibender.com.br

06

RDI BENDER CATÁLOGO DE PRODUTOS

