SUPERVISÃO, DETECÇÃO E LOCALIZAÇÃO
DE FUGA À TERRA ONLINE
SISTEMA AUXILIAR DE CORRENTE CONTÍNUA
Em GTD – geração, transmissão e distribuição – de energia, o perfeito
funcionamento do sistema de comando e controle (48Vcc...125Vcc) de uma
subestação é imprescindível para garantir a confiabilidade do sistema.
O desgaste de isolamento nos circuitos auxiliares de corrente contínua gera uma
corrente de fuga que pode prejudicar o sistema, sobrecarregando-o, queimando
equipamentos, ocasionando falsos comandos, que nos casos mais graves podem
provocar blackout ou incêndios, colocando em risco pessoas, patrimônio e o meio
ambiente.
Ao contrário de métodos ultrapassados e deficientes como os das lâmpadas (fig. 1)
e cartões de fuga à terra, os sistemas inteligentes ON LINE de supervisão, detecção
e localização de fuga à terra da RDI BENDER (fig.2) monitoram em tempo real o
estado do isolamento nos circuitos auxiliares de corrente contínua. Assim que a
corrente de fuga é detectada tem início o processo de localização automática da
falha, indicando à equipe técnica o circuito defeituoso: localmente, via internet ou
supervisório.

Fig. 1 - Método das Lâmpadas
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DSI (Dispositivo Supervisor de Isolamento): O dispositivo supervisor de isolamento
(DSI) é o dispositivo exigido pela ABNT NBR 5410:2004 e IEC 61557-8:2008 para
monitorar permanentemente a resistência de isolamento e indicar a primeira falta à massa
ou à terra em sistemas não aterrados (esquema IT). Em um esquema IT a primeira falha
não causará qualquer dano ao isolamento, assim, existindo um DSI para monitorar os
circuitos, as equipes técnicas poderão localizar a primeira falta e impedir que uma
segunda venha a causar danos irreversíveis.
1) Sistema Fixo com Localização de Falhas: Nesta aplicação o Dispositivo Supervisor
de Isolamento (DSI) funciona com os localizadores de falhas e os TCs, quando um dos
circuitos monitorados estiver com baixa isolação, o DSI alarma e indica o circuito com
problema, dessa forma trazendo eficiência e rapidez para a solução do problema.
2) Sistema Portátil de Localização de Falhas(Maleta): O sistema portátil de localização,
é utilizado de forma independente, para encontrar falhas de isolamento em circuitos não
monitorados.
Estes dois conceitos de supervisão se completam, e proporcionam um sistema completo
de supervisão de isolamento.

Fig. 2 - Sistema Inteligente RDI BENDER

