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Introdução 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um conjunto  de aparelhagem de potência, 

comando e controlo de baixa tensão 

(CONJUNTO) é uma combinação  de unidades 

funcionais várias. Dispositivos de proteção e 

comando de baixa tensão em conjunto  com os 

orgãos  associados ao controlo,  medida, 

sinalização, etc. Associação completada  com 

todas as interligações  mecânicas e eléctricas 

internas e partes estruturais. Tal como com 

todos os componentes  de uma instalação 

eléctrica, o CONJUNTO tem de cumprir 

igualmente as suas 

normas apropriadas. 

 
Em Janeiro de 2009, foi publicada a IEC 61439, a 

nova norma para CONJUNTOS de aparelhagem de 

potência, comando e controlo de baixa tensão. 

Este foi o objectivo do grupo do projecto 

internacional que tem trabalhado numa tarefa 

denominada ”reestruturação radical e revisão da 

série IEC 60439” desde 1998. Esta iniciativa foi 

introduzida por vários países após a insatisfação 

com a série IEC 60439. A finalidade foi harmonizar 

e definir todos os requisitos gerais para 

CONJUNTOS eléctricos de baixa tensão. 

A celebração de um acordo foi extremamente 

desafiante, com resultados já com a publicação 

das primeiras partes de cinco que se 

identificaram. Para cada tipo de CONJUNTO 

eléctrico, são necessárias apenas duas partes da 

norma para determinar e definir todos os 

requisitos: 

−  a norma básica IEC 61439-1 “Regras gerais” 

−  a norma do CONJUNTO específico 

 

O objectivo deste manual é permitir que os 

quadristas, instaladores, projectistas ou donos-de-

obra se familiarizem com as novas normas e 

indicar as principais alterações que foram 

introduzidas, bem como os elementos que 

permaneceram inalterados.



A antiga norma IEC 60439 
actual 
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A antiga IEC 60439 aplicava-se a caixas 

(invólucros) com tensão nominal inferior ou 

igual a 1000 V CA (a frequências  que não 

ultrapassam  1000 Hz) ou 1500 V CC. 

A norma distingue  entre os conjuntos  com 
Ensaio de Tipo (TTA)1 e conjuntos  com Ensaio 
Parcial de tipo (PTTA)2. 

As partes seguintes são mencionadas  e 

possuem peso igual. Não existe uma 

hierarquia formal. Cada parte é uma entidade 

completa  e pode ser utilizada numa base 

individual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) TTA – Type Tested Assemblies  
2) PTTA - Partially Type Tested Assemblies 

 

 

IEC 60439-1 

conjuntos com ensaio de tipo e com ensaio parcial 
de tipo 
 

IEC 60439-2 
requisitos particulares para sistemas calhas eletrificadas 
pré-montados 
 

IEC 60439-3 
requisitos particulares para conjuntos de 

aparelhagem de comutação e controlo de 

baixa tensão instalados em locais 

a que pessoas sem conhecimentos 

especializados podem aceder e utilizar. 
 

IEC 60439-4 
requisitos particulares para 

conjuntos em locais de 

construção (ACS) 
 

IEC 60439-5 
requisitos particulares para conjuntos destinados 

a instalação no exterior em locais públicos – 

Armários de distribuição 

de cabos (CDCs) para distribuição de potência em 
redes 

 

A norma permanece válida até 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A nova norma IEC 61439 

 
 

A nova norma IEC 61439 aplica-se a caixas 

(invólucros) com tensão nominal inferior a 

1000 V CA (a frequências  que não ultrapassam  

1000 Hz) ou 1500 V CC. 

A norma define os CONJUNTOS com 

verificação da construção/execução e 

elimina completamente as categorias TTA 

e PTTA. Para estar em conformidade com a 

norma, os ensaios de tipo foram substituídos  

pelo conceito verificação, conforme publicado 

anteriormente em artigo ABB pela mesma 

fonte. 

 
 

Conceito que se traduz em: verificação através 

de ensaio, verificação por cálculo/medição ou por 

satisfação das regras de concepção e design que 

pode ser efectuada com os três métodos 

equivalentes e alternativos  seguintes: teste, 

cálculo/medição ou aplicação de regras de 

concepção e design. 

 
As partes seguintes são mencionadas e não 
possuem peso igual. Existe uma hierarquia formal. 
Cada parte não pode ser utilizada 
individualmente: 
 
- IEC 61439-1 “Regras gerais” 
 
- IEC 61439-2 “CONJUNTOS de aparelhagem de  
                        potência e comando” 
- IEC 61439-3 “Quadros de distribuição“, para uso 

                       de pessoas não qualificadas 
 

- IEC 61439-4 “CONJUNTOS para locais de  

                            Construção” 
 

 

 
- IEC 61439-5 “CONJUNTOS para distribuição de   
                        potência” em locais recebendo           
                        público 
 
- IEC 61439-6 “Sistemas de calha electrificada pré- 
                        montados” 
 

A Parte 1 é a parte das regras gerais e não pode ser 

utilizada isoladamente para especificar um 

CONJUNTO. 

 

 

A Parte 2 define os requisitos específicos dos 

CONJUNTOS de aparelhagem de potência e comando 

(CONJUNTOS PSC) e deve ser utilizada com a Parte 1. 

Esta é a única parte que tem uma função dupla, dado 

que abrange CONJUNTOS PSC e qualquer CONJUNTO 

que não seja abrangidos por qualquer outra parte 

específica. 
 

 

A Parte 3 CONJUNTOS com requisistos conforme 

as condições de exploração. Em concreto 

conjuntos cablados disponíveis para uso de pessoas não 

qualificadas (<BA4). Instalações em locais onde pessoas 

sem capacidades específicas têm acesso ao quadro 

elétrico (classificação da competência conforme IEC 

60364-5-51 e legislação nacional RTIEBT, seção 32)  

 

A Parte 4 CONJUNTOS sujeitos às condições de 

exploração presente em locais em “construção”. 

Quadros elétr icos de perf i l “quadro de obra”.  

 

A Parte 5 CONJUNTOS de distr ibuição pr imária 

adequados às condições de exploração presente 

em locais recebendo público  

A Parte 6 parte dedicada à “canalização”. Quando 

parte integrante do conjunto. Em concreto “calhas 

eletr if icadas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Em resumo   

Com a anterior norma IEC 60439, a regra era 

“uma parte para cada tipo de CONJUNTO”. Com 

a nova norma IEC 61439, a regra é “duas partes 

para cada tipo de CONJUNTO”.  

A conformidade de um CONJUNTO é declarada 

consultando a norma do CONJUNTO específico 

(por exemplo, IEC 61439-2), e a conformidade 

com as regras gerais (IEC 61439-1) está sempre 

implícita. A frase “Aparelhagem de potência TTA  

de acordo com IEC 60439-1“ é agora substituída 

por “CONJUNTOS de aparelhagem de baixa 

tensão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 

A relação entre as duas normas  

 
 

 
 
 
 
 
 

IEC 61439-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IEC 61439-2                  substitui 

IEC 61439-6                  substitui 

IEC 61439-3                  substitui 

IEC 61439-4                  substitui 

IEC 61439-5                  substitui 

 

IEC 60439-1 

 

IEC 60439-2  

 

IEC 60439-3  

 

IEC 60439-4  

 

IEC 60439-5
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Característica a verificar 

 

Verificação por 

teste 

Verificação por 

cálculo 

Verificação por 

regras de design 

10.2 Resistência do material e acessórios Sim Não Não 

10.3 Grau de protecção dos invólucros Sim Não Sim 

10.4 Distâncias e linhas de fuga Sim Sim Sim 

10.5.
2 

Continuidade efectiva do circuito de proteção (PE) Sim Não Não 

10.5.
3 

Eficácia do CONJUNTO função dos riscos elétricos  Sim Sim Sim 

10.6 Instalação de equipamentos Não Não Sim 

10.7 Circuitos e ligações eléctricas internas Não Não Sim 

10.8 Terminais para condutores externos Não Não Sim 

10.9.
2 

Tensão de frequência de potência Sim Não Não 

10.9.
3 

Propriedades dielétricas Sim Não Sim 

10.10 Limites de temperatura Sim Sim Sim 

10.11 Resistência a curto-circuito Sim Sim Sim 

10.12 CEM Sim Não Sim 

10.13 Funcionamento mecânico Sim Não Não 

 

Principais alterações 
muito mais do que um dígito… 

 
 

A nova norma IEC 61439 inclui as seguintes 

alterações técnicas  significativas  em relação 

à última edição da IEC 60439. 

 
Divisão de responsabilidade: 

Foram introduzidos novos termos e existe uma divisão 

da responsabilidade do produto entre o “Fabricante 

Original” (por exemplo, ABB, responsável pelo design 

original) e pela verificação associada de um 

CONJUNTO) e o “Fabricante do CONJUNTO” (por 

exemplo, quadrista que utiliza um CONJUNTO de um 

Fabricante Original) assumindo a responsabilidade do 

CONJUNTO completo. 

 

O Fabricante do Conjunto pode ser uma organização 

diferente do Fabricante Original. Quando o Fabricante 

do CONJUNTO introduzir alterações à configuração do 

CONJUNTO testado pelo Fabricante Original, é 

considerado como Fabricante Original em relação a 

essas alterações e tem de efectuar a verificação do 

design. 

 

A verificação  do design substitui  as categorias  TTA 
e PTTA: 

A verificação do design substitui os ensaios de tipo, 

pelo que a discriminação entre os conjuntos com 

ensaio de tipo (TTA) e os conjuntos com 

teste parcial de tipo (PTTA) é eliminada. 

Foram introduzidos  três tipos diferentes, mas 

equivalentes, de verificação  de requisitos: 

 

Verificação por teste (teste efectuado numa amostra de 

um CONJUNTO ou em partes dos CONJUNTOS para 

verificar se o design cumpre os requisitos apropriados. 

Este método é equivalente aos ensaios de tipo 

actualmente implementados). 

 
Verificação por cálculo/medição (cálculos aplicados a 

uma amostra de um CONJUNTO ou a partes dos 

CONJUNTOS para demonstrar que o design cumpre 

os requisitos apropriados). 

 
Verificação por aplicação das regras de design (regra 

especificada para verificar o design de um 

CONJUNTO). 

 

A selecção do método de verificação apropriado tem 

de ser feita de acordo com o anexo D, que explica as 

opções de verificação disponíveis para cada 

característica a verificar, conforme indicado na tabela 

abaixo: 

 

 
 

Opções de verificação  disponíveis 



Principais alterações 
muito mais do que um dígito… 
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Os testes que foram efectuados  de acordo com 

a norma IEC 60439 e que cumprem os 

requisitos da nova norma IEC 61439 NÃO têm 

de ser repetidos. 

 
A verificação da segunda fase é a verificação de 

rotina. Esta é efectuada para verificar se os 

materiais e a mão-de-obra estão de acordo com 

os requisitos da norma. A verificação 

de rotina substitui o actual “teste de rotina”. É mais 

detalhada mas, essencialmente, os novos 

requisitos são os mesmos 

da norma IEC 60439. Esta verificação tem de ser 

efectuada para cada CONJUNTO completo e é da 

responsabilidade do Fabricante do CONJUNTO. 

 
Comparação  entre o "fluxo"  da verificação  actual e nova: 
 
 
 

 
 

 

IEC 60439 
 
 

                         CONJUNTO 

CONJUNTOS de aparelhagem de potência e comando de baixa tensão 
 
 
 

Ensaios de tipo para verificação de conformidade 
 
 
 
 

 
TTA 

CONJUNTOS com Ensaio de 
tipo 

unidades com 
Ensaio de tipo 

unidades sem  

Ensaio de tipo 

 

 
 

        PTTA 

Ensaio parcial de tipo 

CONJUNTOS 
 

 
 
 

Teste de rotina 
 

 
 
 

CONJUNTO conforme 
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IEC 61439 
 
 
 

CONJUNTO 

CONJUNTOS de aparelhagem de baixa baixa tensão 
 

 
verificação  de design efectuada pelo fabricante original 

 

 
 
 

Teste                                            Cálculo 
aplicação das regras de 

conceção/design 

 
 
 
 
 

Sistema do CONJUNTO 
 

 
O fabricante  do CONJUNTO pode decidir: 

– fabricar o CONJUNTO de acordo com as orientações do fabricante original 

– desviar-se das orientações do fabricante original. Quando o fabricante do 

CONJUNTO incorporar as suas próprias disposições não incluídas na 

verificação do fabricante original, o fabricante do CONJUNTO é 

considerado como fabricante original em relação a essas disposições. 
 

 
Verificação de Rotina 

 

 
 

CONJUNTO conforme 



Principais alterações 
muito mais do que um dígito… 

 

 

 

 
 
 

Verificação adicional: 

Foram adicionados novos requisitos da norma 

IEC 62208 (caixas ou invólucros vazios para 

CONJUNTOS): 

−  verificação de resistência aos UV para 

invólucros de polímero standard, 

“plásticos”, exteriores 

−  verificação de resistência à corrosão 

−  declaração e confirmação 

obrigatórias de uma classificação 

de impulso (Uimp.) 

−  elevação, impacto mecânico e marcação 

Outras alterações 

Aumento de temperatura 

Os requisitos de aumento de temperatura foram 
explicados com maior clareza e foram adaptados ao 
avanço tecnológico. É permitido um dos seguintes 
métodos para a verificação:  

−  Teste por corrente elétrica 
−  Derivação dum padrão semelhante (de um 

quadro modelo testado) 

−  Por cálculo  

 
(consulte também o capítulo “FAQ”) 

 

Testes descritos  na norma IEC 61439-1 em comparação  com os ensaios de tipo descritos  na norma IEC 60439 

 
 

No. 
 
Características a verificar 

 
Cláusula/Subcláusula 

Ensaio de tipo comparável 

de 60439-1 

1 Resistência do material e peças 10.2 Não necessário como 

“Ensaio de tipo” mas 

como regras de 

“Design e 

construção” no 

parágrafo 7 ou numa 

norma subsidiária 

Resistência à corrosão 10.2.2 

Propriedades de isolamento dos materiais 10.2.3 

Estabilidade térmica 10.2.3.1 

Resistência de isolamento dos materiais para aquecimento normal 10.2.3.2 

Resistência ao aquecimento anormal e fogo devido a efeitos eléctricos 
internos 

10.2.3.3 

Resistência a irradiação de ultravioletas (UV) 10.2.4 

Elevação 10.2.5 

Impacto mecânico 10.2.6 

Marcação 10.2.7 

2 Grau de protecção dos invólucros 10.3 8.2.
7 

3 Distâncias e linhas de fuga 10.4 8.2.
5 

4 Protecção  contra choque eléctrico  e integridade  dos circuitos de protecção 10.5  

 

8.2.
4 

Continuidade efectiva entre as peças condutoras 

expostas do CONJUNTO e o circuito de protecção 

 
10.5.2 

Eficácia do CONJUNTO em relação a curto-circuito externas 10.5.3 

5  
Instalação de equipamentos 

 
10.6 

 

Não necessário como 

“Ensaio de tipo” mas 

como regras de 

“Design e construção” 

no parágrafo 7 ou 

numa norma 

subsidiária 

6  
Circuitos e conexões eléctricos  internos 

 
10.7 

7  
Terminais para condutores  externos 

 
10.8 

8 Propriedades  dieléctricas 10.9 
 
 

8.2.
2 

Tensão de frequência de potência 10.9.2 

Tensão de impulso 10.9.3 

9 Limites de aumento de temperatura 10.10 8.2.
1 

10 Resistência a curto-circuito 10.11 8.2.
3 

11 Compatibilidade electromagnética (EMC) 10.12 + Anexo J 8.2.8 + Anexo H 

12 Funcionamento  mecânico 10.13 8.2.
6 
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FD 

O factor de diversidade nominal é coberto com maior 

detalhe. Na prática, é assumido que unidades 

funcionais múltiplas não são totalmente carregadas em 

simultâneo. (consulte também o capítulo “FAQ”) 

 

Etiquetas 

As etiquetas têm de ser sujeitas a testes para verificar 

a sua legibilidade. 

É necessária a informação seguinte na etiqueta: 

−  Nome do Fabricante do CONJUNTO 

−  Número de identificação 

−  Data de fabrico (NOVO!) 

−  IEC 61439-X (a parte específica “X” tem de ser 

especificada) (NOVO!) 

Áreas “cinzentas” 

Foram clarificadas algumas áreas “cinzentas”: 

−  os condutores neutros terão uma corrente nominal 
igual a 50% das fases correspondentes, se nada for 
indicado em contrário 
−  os acordos entre o Cliente e o Fabricante foram mais 

detalhados, alargados e listados no anexo C 

−  é obrigatório especificar a corrente nominal do 

CONJUNTO 

−  está em desenvolvimento um relatório técnico IEC 

61439-0 “Guia para especificação de CONJUNTOS” 

para compreender melhor a nova norma 

−  as questões relacionadas com a forma de separação 

interna (Forma 1..4b) foram clarificadas (por exemplo, 

um de disjuntor caixa moldada separado de outras 

unidades funcionais) 

 

 

 
Tabela de resumo com as principais alterações 

 
 
IEC 60439 

 
IEC 61439 

IEC 60439-1 

Conjuntos com ensaio de tipo e com ensaio parcial de tipo 

IEC 61439-2 

CONJUNTOS com verificação de design 

Mistura de diferentes regras e exigências em cada parte Estrutura clara: 

IEC 61439-1 “Regras gerais“ 

IEC 61439-2 … -6   “Partes subsidiárias” (norma de produto) 

Cada parte é uma entidade completa e pode ser utilizada 

numa base individual 

Cada “parte  subsidiária”  é baseada nas “regras gerais” 
(Parte 1) 

e inclui apenas as regras adicionais específicas para o produto 
indicado 

Ensaio de cada tipo de CONJUNTO: 

Ensaio parcial de tipo ou ensaio de tipo 

Três métodos  alternativos  de verificação: 

Teste, cálculo/medição, regras de design, conceção ou 
construção 

Anexo E: 

Acordos entre o Cliente e o Fabricante 

Anexo C: 

Os acordos entre o Cliente e o Fabricante são mais 

detalhados e alargados 

 Responsabilidade  partilhada: 

Fabricante Original vs. Fabricante do CONJUNTO 

 

 
Alterações técnicas  e clarificações: 

Factor de diversidade, verificação do aumento de 

temperatura, características mecânicas, condutor neutro a 

50%, verificação adicional (de IEC 62208) 



Responsabilidades 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Em relação a responsabilidades, a regra geral e 

óbvia é: o fabricante  do CONJUNTO é 

responsável pelo CONJUNTO! 

 
Para explicar melhor este conceito podemos dizer: 

o Fabricante Original efectua normalmente as 

verificações de design e assume a 

responsabilidade pela funcionalidade adequada 

dos protótipos “padrão” dos CONJUNTOS. Fornece 

um portfólio de CONJUNTOS verificados e cada 

“actor” do mercado eléctrico, que se torna no 

Fabricante do CONJUNTO, pode fabricar um 

CONJUNTO com verificação de design seguindo 

as instruções fornecidas no manual de instruções 

ou no catálogo do Fabricante Original; o Fabricante 

do CONJUNTO assume a responsabilidade pelo 

CONJUNTO, pelas etiquetas do CONJUNTO, 

como marca de fabrico, e pela declaração de que 

o CONJUNTO cumpre as normas relevantes. Na 

prática tem duas opções: 

 
−  decide fabricar o CONJUNTO de acordo com as 

regras do Fabricante Original. Neste caso, o 

Fabricante do CONJUNTO tem de efectuar 

apenas a verificação da segunda fase, 

nomeadamente a verificação de rotina. 

 
−  decide NÃO fabricar o CONJUNTO de acordo 

com as regras do Fabricante Original. Neste 

caso, o Fabricante do CONJUNTO incorpora as 

suas próprias disposições, pelo que é 

considerado como Fabricante Original. Em 

relação a estas disposições, deve efectuar as 

verificações da primeira e da segunda fases: 

verificação de design e verificação de rotina. 

Alguns exemplos hipotéticos: 

 

Um Fabricante Original (por exemplo, ABB) 
monta um CONJUNTO completo e vende-o a um 
quadrista 

–  o quadrista só é o Fabricante do CONJUNTO 

se instalar o CONJUNTO tal como está. 

 

–  o quadrista é o Fabricante do CONJUNTO e 

torna-se no Fabricante Original se efectuar 

algumas modificações ao CONJUNTO. 

 
Um quadrista monta um CONJUNTO completo  

(de acordo com as regras do Fabricante 

Original) 

–  o quadrista é o Fabricante do CONJUNTO e 

é responsável pelo CONJUNTO, desde que o 

instalador instale o CONJUNTO sem efectuar 

qualquer alteração. 

 
Um quadrista monta um CONJUNTO 

completo  (de acordo com as regras do 

Fabricante Original) que foi parcialmente  

montado  por um fornecedor  externo 

–  o quadrista é o Fabricante do 

CONJUNTO e é responsável pelo 

CONJUNTO. 
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FAQ 
 

 

 

 
 

Até que ponto é possível fabricar e instalar 
CONJUNTOS de acordo com a norma IEC 60439? 

A validade das duas normas será sobreposta até 2014 

e, antes dessa data, os CONJUNTOS podiam ser 

fabricados de acordo com as normas IEC 61439 ou 

IEC 60439. Por questões de aprovação dos 

licencamentos e execuções, conforme legislação 

nacional, poder-se-á assistir a uma colocação em 

serviço dum CONJUNTO pós 2014, em conformidade 

ainda segundo a IEC 60439. 

 
Se tiverem sido efectuados  testes no CONJUNTO 

de acordo com a norma IEC 60439, é necessário 

repeti-los de acordo com a nova norma IEC 

61439? 

Não, se os resultados dos testes efectuados 

cumprirem os requisitos da nova norma IEC 61439 

não é necessário repeti-los. 

É necessário testar apenas a verificação 

adicional que foi introduzida pela nova norma. 

 

É possível fabricar um CONJUNTO de acordo com a 

nova norma IEC 61439 com caixas da ABB, 

barramentos de outro fabricante,  disjuntores  de 

outro fabricante,  etc.? 

Sim, é possível mas não é fácil e é dispendioso. O 

quadrista que decide misturar “elementos” diferentes 

de fabricantes diferentes é não só o Fabricante do 

CONJUNTO, como também o Fabricante Original, 

tendo assim obrigação em efectuar as verificações da 

primeira e da segunda fases: verificação de design e 

verificação de rotina. 

 
A verificação de rotina é semelhante ao teste de rotina 

actual e é relativamente direto. Contudo, a verificação 

do design inclui algumas características que são 

facilmente verificadas, e outras que só podem ser 

verificadas em testes de laboratório. 

 

O que é o Fator de Diversidade Nominal (FD)? 

O FD é um valor por unidade de corrente nominal, em 

que os circuitos de saída de um CONJUNTO podem 

ser carregados contínua e simultaneamente (as 

influências térmicas mútuas têm de ser consideradas). 

Pode ser declarado para grupos de circuitos ou para 

todo o CONJUNTO. O FD tem de ser atribuído pelo 

Fabricante do CONJUNTO (se não for especificado, é 

assumido o valor 1). Na prática, é reconhecido que 

nem todos os circuitos num CONJUNTO funcionam 

com a corrente nominal continuamente, permitindo 

assim a utilização eficiente de materiais e recursos. 

Este fator está próximo da legislação nacional, em 

concreto Fator de Simultaneidade. 

É possível substituir um dispositivo  dentro de um 

CONJUNTO? E em relação ao aumento de 

temperatura e à resistência a curto-circuito? 

A nova norma IEC 61439 define claramente uma 

substituição de dispositivo em relação ao aumento de 

temperatura e à resistência a curto-circuito. 

 

Com o aumento de temperatura: é possível substituir um 

dispositivo sem repetir a verificação do design, desde 

que o novo dispositivo da mesma ou de outra série 

tenha valores,  perfomances idênticas ou melhores em 

relação a perda de potência e aumento de temperatura, 

comparando com os valores do dispositivo original, 

conforme testado de acordo com a norma do produto. 

 

Curto-circuito: é possível substituir um dispositivo sem 

repetir a verificação do design, desde que o novo 

dispositivo seja idêntico. Se for diferente, tem de ser do 

mesmo fabricante, o qual tem de certificar que é 

equivalente ou melhor em termos de todas as 

características de curto-circuito relevantes. 

 
A verificação  da resistência a curto-circuito é 

necessária para todos os circuitos  de um 

CONJUNTO? 

Não, não é necessário para: 

−  Um CONJUNTO com uma corrente nominal curta 
duração (Icw), ou corrente nominal de curto-circuito (Icc) 
que não exceda 10 kA r.m.s. 
−  Um CONJUNTO protegido por dispositivos limitadores 

de corrente (poder de limitação) com uma corrente 

máxima de pico (Ipk) não superior a 17 kA. O que 

que corresponde ao valor máximo permitido de 

curto-circuito nos terminais do circuito de entrada do 

CONJUNTO. 

−  Os circuitos auxiliares de um CONJUNTO destinado a 

uma ligação a transformadores cuja potência nominal 

não exceda 10 kVA para uma tensão nominal 

secundária não inferior a 110 V, ou 1,6 kVA para uma 

tensão nominal secundária inferior a 110 V, e cuja 

impedância de curto-circuito não seja inferior a 

4%. Todos os outros circuitos têm de ser verificados. 



 

 

 
 

A verificação  de aumento de 

temperatura permanece inalterada? 

Os requisitos de aumento de temperatura foram 

explicados com maior detalhe. São permitidos agora 

três métodos diferentes para a verificação (o 

Fabricante Original é responsável pela escolha dos 

métodos de verificação adequados): 

 

1) Teste com corrente: 

São permitidos três métodos diferentes e o 

Fabricante Original tem de determinar o melhor 

método. Quando várias versões de um CONJUNTO 

têm de ser verificadas, a configuração mais 

onerosa tem de ser testada e as classificações das 

versões menos onerosas (e semelhantes) podem 

ser derivadas sem testar. 

2) Derivação: 

(de um quadro modelo  testado) 

A norma define uma série de subcláusulas que 

ajudam a definir o modo como as versões não 

testadas podem ser verificadas: Por derivação a 

partir de disposições, padrão, modelo referência 

verificadas por teste. 

 

3) Cálculo: 

são permitidos dois métodos de cálculo 

−  CONJUNTO de compartimento simples com 

corrente nominal que não exceda 630 A (efectuado 

calculando a perda total de potência do 

CONJUNTO se forem verificadas determinadas 

condições). 

−  CONJUNTO com vários compartimentos com 

corrente nominal que não exceda 1600 A 

(efectuado calculando de acordo com o método da 

norma IEC 60890 se forem verificadas 

determinadas condições). 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico para estabelecer o modo de verificação  

do aumento de temperatura 
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A nova norma IEC 61439 introduz  

modificações importantes, comparando  

com a norma IEC 60439 actual sobre 

CONJUNTOS de aparelhagem de 

comutação  e controlo  de baixa tensão. 

 
A estrutura da nova norma é mais clara, 

com uma parte geral e partes específicas 

do produto. Foram criadas novas 

definições (por exemplo  “Fabricante 

Original” e “Fabricante do CONJUNTO”). 

Têm de ser especificadas novas 

características obrigatórias 

(por exemplo, corrente nominal do CONJUNTO). 

Foi especificado um novo conceito de 

“CONJUNTO com verificação de design”. 

Este novo conceito elimina completamente 

as categorias TTA e PTTA, e a 

conformidade do CONJUNTO pode agora 

ser verificada não só através de testes, 

como também com métodos alternativos: 

cálculo/medição e regras de design. 

 
A nova norma é mais precisa, erradicando 

as áreas "cinzentas" contidas na norma 

anterior. As responsabilidades de um 

CONJUNTO são definidas claramente, 

facilitando o trabalho de cada “actor” do 

mercado eléctrico.  


