
 
 
 

 Corrente de falha de acordo com CEI EN 60909-
0/2016; 

 Cálculo da tensão total da terra UE no primário 
dos transformadores de MT em condições de 
falha; 

 Gestão das novas curvas de capacidade 
triangulares e retangulares para os inversores; 

 Desenho automático do layout do quadro, com 
exportação para .dwg; 

 Impressão de anexos técnicos, com modelos 
personalizáveis; 

 Transformadores ecológicos de acordo com a 
regulamentação UE n.548/2014; 

 Gerenciamento de usuários com combinações 
de dispositivos unipolares para a proteção de 
linhas monofásicas, realizadas com o 
compartilhamento de dutos trifásicos e de PE 
comum; 

 Aumento na velocidade de cálculo no 
processamento de rede; 

 EGlink: representação compacta dos dados dos 
cabos; 

 EGlink: estimativa do comprimento do cabo 
salvo no modelo Revit; 

 EGlink: definição de funções e áreas funcionais; 
 EGlink: gerenciamento de vários arquivos de 

projeto no Ampère relacionado aos projetos no 
Revit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampère além de ser um poderoso software de cálculo para o 
dimensionamento elétrico de um sistema em BT e MT, com a 
possibilidade de gerenciar redes complexas com múltiplos pontos de 
conexão à rede, é também uma ferramenta didática e eficaz para o 
projeto de todo o sistema elétrico. Ele oferece, uma série de 
ferramentas que auxiliam e simplificam o trabalho do projetista: 
desde a definição da rede de cálculo, a geração automática de 
diagramas elétricos unifilar e multifilar. 
O Ampère Série 2019 oferece uma nova funcionalidade para o 
desenho automático do layout do quadro definidos no projeto. 
O desenho do layout do quadro acrescenta mais uma funcionalidade 
ao Ampère, a fim de gerenciar de forma completa e flexível um 
sistema elétrico em BT e MT sem a necessidade de utilizar um CAD 
externo, que geralmente é mais complexo e trabalhoso 
O novo instrumento, permite a geração da estrutura e frente dos 
quadros, com a disposição dos diversos dispositivos (interruptores, 
elementos de acessórios, entre outros) nas guias ou placas do fundo, 
representação das canaletas e inserção de tabelas de resumo dos 
componentes utilizados. 
O desenho obtido, em um padrão multi-folha comum aos CADs 
elétricos da Electro Graphics, é salvo em formato dwg, e podem ser 
impressos ou integrados a uma documentação do projeto, em 
formato PDF. 
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Desenho do layout do quadro 
A nova função de Desenho do quadro, disponível na 
barra de Ferramentas do Ampère, permite gerenciar o 
desenho da estrutura e a frente do quadro e gera um 
esquema em multi-folha com a estrutura típica dos 
CADs elétricos Electro Graphics. Para isso, utiliza-se 
um ambiente CAD próprio, enxuto, simples e eficaz. 
O esquema criado é salvo em arquivo .dwg, que pode 
ser diretamente impresso e salvo em formato PDF. O 
arquivo do desenho é composto por um conjunto de 
folhas, uma para cada quadro presente no projeto. 
Cada quadro é identificado pela estrutura definida em 
fase de projeto e selecionado através do arquivo 
Carpintaria, armazenando os dispositivos nele 
definidos, cada um identificado com o código do artigo 
extraído do arquivo de Materiais. 
Os dados da forma (bloco de representação em 3D), 
são definidos na guia Símbolos do próprio artigo. 
 
Gestão de quadros 
O comando de Desenho do quadro gera automaticamente o arquivo de desenho dos quadros do projeto 
(<nome_do_projeto>_layout.dwg) e abre uma janela de diálogo para gerenciar os quadros, esta última apresenta à esquerda, 
a lista dos quadros no projeto do Ampère, dividido por zona, e a direita a área de trabalho. Alguns ícones ao lado do nome de 
cada quadro sinalizam o status do desenho do quadro (estrutura associada ou não) e da folha que está associado (presente ou 
não). 
A janela oferece um ambiente de trabalho em CAD dedicado com ferramentas para selecionar, modificar e salvar um típico 
ambiente de desenho integrado. A barra de ferramentas acima da área de trabalho oferece uma série de comandos para 
gerenciar as folhas relativas ao quadro: 

 Atualizar lista do quadro: Insere as folhas ausentes e atualiza os dados do quadro no bloco de título em caso de 
alterações na lista do quadro ou alterações na ordem de impressão; 

 Excluir quadros: elimina as folhas relacionadas aos quadros selecionados; 
 Excluir quadros não presentes: exclui todas as folhas associadas aos quadros que não estão mais presentes no projeto 

do Ampère. 
 
Desenho do quadro 
O comando de Gestão do 
desenho do quadro, presente 
na barra de ferramentas do 
quadro, fornece todas as 
ferramentas necessárias para 
o desenho do quadro e a 
disposição dos 
equipamentos (proteções, 
acessórios, entre outros) 
presente nele. 
  
Desenho das estruturas, 
guias e canaletas 
A janela de diálogo do Layout 
do Quadro oferece uma série 
de comandos para a inserção 
automática no desenho, 
desde estrutura dos quadros, 
as canaletas e as guias. 
Se o quadro definido 
anteriormente estiver 
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associado a uma estrutura do arquivo, o comando Inserir forma associada permitirá posicionar na folha a moldura referente a 
estrutura do quadro. Em caso contrário, se a estrutura não está associada ainda, é possível inserir a moldura de um armário ou 
quadro selecionando-o no arquivo Carpintaria mediante o botão Inserir moldura ou estrutura presente na caixa de Ferramentas, 
à esquerda. Neste caso, depois de inserir o quadro, é possível inserir os acessórios compatíveis ao quadro. 
Os comandos “Desenhar canaleta” e “Desenhar guias”, respectivamente, permitem desenhar as canaletas e as guias internas 
ao quadro, com a possibilidade de especificar o código do artigo associado, presente no arquivo Suporte de cabos, a elevação, 
cor, entre outros. 
 
Composição e desenho da frente do 
quadro 
Definido a estrutura do quadro, procede-se 
com a composição e inserção automática 
dos dispositivos na guia, ou não na guia. A 
caixa de diálogo Layout de quadros, 
apresenta dois painéis principais: no painel 
à esquerda são representados todos os 
dispositivos a serem inseridos no quadro, 
divididos em três listas (Na guia, Não na 
guia, Não definido), no painel à direita é 
representado a estrutura do quadro 
dividido por guias. 
A composição do quadro pode ser realizada 
selecionando os dispositivos na lista na 
guia, selecionando a seta de inserção ou 
arrastando e soltando o dispositivo até a 
guia desejada no painel da direita. 
O procedimento controla 
automaticamente a disponibilidade de espaço adequada na guia escolhida, procedendo com o posicionamento nas guias 
sucessivas, até que todos os dispositivos selecionados sejam posicionados. 
Da mesma forma, a seta de excluir permite cancelar um ou mais itens selecionados de uma guia, retornando para a lista no 
painel à esquerda. 
Uma vez que a composição do quadro tenha sido definida, o botão “Desenhar”, permite transferir automaticamente os 
dispositivos desejados de acordo com o 
posicionamento estabelecido durante a composição 
preliminar dos dispositivos nas guias do quadro. Os 
dispositivos presentes à lista “Não na guia” podem 
ser posicionados manualmente no quadro. 
A qualquer momento, é possível modificar a 
composição do quadro, podendo adicionar ou excluir 
os componentes, alterar a ordem na guia, move-los 
de uma guia para outra e atualizar automaticamente 
o desenho usando o botão “Desenhar”. 
O comando Tabela de preenchimento permite inserir 
na folha de desenho uma tabela de resumo dos 
dispositivos inseridos com o nome do usuário a qual 
o dispositivo pertence, o código artigo e a 
denominação 1 e 2. 
A caixa de diálogo Opções permite personalizar a 
disposição do layout do quadro, definindo uma série 
de opções de desenho, gestão de texto e de blocos predefinidos. 
Após concluir o desenho do quadro, o comando Salvar em PDF, presente na janela de gestão de quadros, permite exportar o 
desenho do quadro elaborado em formato PDF, com a possibilidade de definir alguns parâmetros de exportação 
personalizáveis. 
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