
 

 

Cálculo de sobretemperatura do quadro com ventilação e condicionamento forçado 

 
 
 

• CADelet compatível com o AutoCAD 2020; 

• Preferências e parâmetros de configuração de projetos; 

• Novas funcionalidades no gerenciamento de esquemas; 

• Gerenciamento de marcador nas folhas com notas, status, 
prioridade; 

• Diagrama em pdf com marcadores; 

• Diagrama em pdf com referências entre as folhas de dados 
técnicos; 

• Navegador de fios do diagrama; 

• Gerenciamento de barramentos de equipotencialização; 

• Vínculo dos fios aos pinos dos componentes; 

• Propagação de potenciais entre pinos do componente; 

• Gerenciamento da seção dos fios nos macros; 

• Definição das junções de fios ou barramentos no 
diagrama; 

• Bornes de várias vias e múltiplos, diversificado por nível; 

• Bornes de múltiplos níveis com desenvolvimento para 
planos;  

• Importação e exportação de dados em formato .egz; 
• Importação de dados de dispositivos de outros formatos; 

• Ventiladores e condicionador no arquivo de carpintaria; 

• Cálculo de sobretemperatura dos quadros com 

ventiladores ou condicionadores; 

• Diagrama unifilar por tipos de quadro BT ou MT; 

• Diagrama unifilar com simbologias para partidas direta, 
soft starter, TC/ TP/ TO; 

• Macro blocos parametrizados para os diagramas 
funcionais; 

• Geração dos diagramas funcionais, associados aos 
elementos de acessórios utilizados no projeto do Ampère; 

• CLP: módulos periféricos no barramento externo; 

• CLP: interface bidirecional com o TIA Portal ®; 

• Cablo: exibição dos cabos agregados em feixes no CAD; 

• Cablo: verificação da coerência de seções de bornes e fios; 

• Tabula: interface E/S de arquivos de materiais e distinto; 

• Tabula: perfil de impressão; 

• Integração do plug-in “Select & Config” da Schneider 
Electric® 

 
 
 

Os quadros elétricos, sejam eles dedicados a sistemas de controle 
ou destinados a sistemas de distribuição de energia, devem 
sempre ser fabricados de acordo com as normas e garantir 
condições de dissipação térmica, de modo a garantir temperaturas 
dentro deles compatíveis com os componentes contidos 
internamente. 
Dado o avanço da complexidade dos sistemas de controle e a 
densidade dos componentes dentro dos quadros, muitas vezes é 
necessário implementar soluções adequadas para eliminar o calor 
produzido pelos componentes elétricos dentro dos quadros. 
Para essa finalidade, pode ser introduzido aberturas para a 
ventilação, permitindo a dissipação natural do calor; nos casos em 
que essa solução não é suficiente, pode ser utilizado a ventilação 

forçada ou sistemas de condicionamento. 
 

 
 
Os CADs elétricos Série 2020, iDEA / Eplus / CADelet da Electro 
Graphics, gerencia esses elementos necessários para obter a 
temperatura adequada dos quadros elétricos, permitindo o 
dimensionamento e escolha dos componentes em um arquivo de 
dispositivos dedicado, definido como elementos acessórios de 
carpintaria de quadros. 
Esse processo se integra perfeitamente ao cálculo de 
sobretemperatura dos quadros dimensionados e desenhados, 
usando o método previsto pela norma CEI 17-43 (IEC 60890) para 
quadros não padronizados. 
Um algoritmo dedicado calcula a temperatura adequada dentro 
do quadro, considerando o efeito de quaisquer ventiladores ou 

condicionadores presentes. 
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Cálculo de sobretemperatura do quadro com ventilação e condicionamento forçado 

Ventiladores e condensadores para quadros elétricos 

Os CADs elétricos Eplus e iDEA e o plug-in CADelet da Série 2020 
permitem utilizar acessórios para carpintarias para a dissipação de 
calor desenvolvido pelos componentes interno do quadro, sejam 
ventiladores ou condicionadores de ar (chillers). 
Duas novas categorias de acessórios de carpintaria foram introduzidas, 
para gerenciar as características de ventiladores e condicionadores. 
Para todos os elementos foram definidas caracteristicas de tipologia, 
dimensional e elétrica; para os ventiladores é definido a entrada de ar 
em sucção livre e a entrada de ar efetiva. Também para chillers, é 
definido as capacidades de refrigeração nas condições L35-L35 e L35-
L50, de acordo com a DIN 3168. 
 
Cálculo de sobretemperatura do quadro, com integração e calculo da 

ventilação forçada e condicionamento 

A verificação da sobretemperatura do quadro é realizada usando o 
método relatado pela norma CEI 17-43 (IEC 60890) "Método para 

determinação da sobretemperatura, por extrapolação, para proteção 

em baixa tensão e conjuntos de equipamentos de comutação (quadros 

em BT) não padronizados (ANS)". 

O cálculo de sobretemperatura interna do quadro pode ser realizado 
no ambiente gráfico do CADelet, iDEA e Eplus, a partir dos dados dos 
equipamentos presente no diagrama elétrico. A função que permite 
verificar a sobretemperatura do quadro, agora permite também: 
• levar em consideração barramentos presentes no interior da cabine 
ou quadro; 
• calcular e avaliar uma unidade de resfriamento, se necessário. 
A janela de verificação de sobretemperatura do quadro começa com o 
comando CEI1743 ou com o ícone apropriado nas barras de 
ferramentas. As novas funções introduzidas são descritas abaixo. 
 
Documento 

Na guia inicial Documento, na caixa de dados técnicos do quadro, é necessário inserir a temperatura interna máxima permitida. 
O valor padrão é 55°C. A temperatura real resultante do cálculo será exibida em vermelho se exceder a temperatura máxima 
permitida. Essa temperatura é calculada de acordo com o método de interpolação previsto pela CEI 17-43 com base na potência 
dissipada pelo equipamento dentro do quadro; esses dados são obtidos das fichas técnicas dos itens dos componentes no 
diagrama associado, e de outros elementos com dissipação preenchido na janela Equipamentos, e também da dissipação dos 
condutores ou barramentos em cobre presentes no quadro. 
 
Exclusão de elementos do cálculo de sobretemperatura 
Uma opção especial foi adicionada aos dados técnicos de cada item 
de material presente no arquivo de Artigos permite excluir o 
elemento do cálculo de sobretemperatura. 
 
Barramento 

É possível atribuir até três tipos de barramentos de cobre nuas com 
disposição vertical e até três tipos de barramentos de cobre nuas 
para conexão com os dispositivos (horizontais). 
As tipologias são extraídas das tabelas padrão da norma, incluindo 
a opção com dois condutores por fase. Para cada tipo na lista, é 
exibido a capacidade de condução e é possível personalizar o seu 
comprimento. 
O fator de carga representa a relação média entre a corrente de 
operação e a capacidade de condução máxima dos barramentos. 
Dessa forma, o software permite estimar a potência dissipada pelos 
barramentos definidos. 
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Resfriamento 

No caso em que a temperatura máxima do quadro elétrico for maior que a máxima permitida, é possível intervir no guia de 
resfriamento para encontrar o melhor método para diminuir a temperatura do quadro. 
Portanto, como alternativa à ventilação natural, você pode escolher entre Ventilação forçada e Condicionamento. 
 
Ventilação forçada 

A fórmula geral de troca de calor com o ar, usada no cálculo, é a seguinte: 
 Pr = F x (Ti – Te) / Ka 

 
Onde: 
 Pr: Potência evacuada 
 F: Fluxo de ar em m³/h 
 Ti: Temperatura interna 
 Te: Temperatura externa 
 Ka: Constante do ar 
 
É possível definir um valor de altitude ou impor uma constante de ar personalizada. O software calcula o fluxo de ar mínimo 
para garantir uma potência de resfriamento suficiente para gerar a mudança de temperatura interna, para os limites definidos. 
O algoritmo usado é recursivo e, uma vez calculada a potência evacuada com base nas temperaturas existentes, as novas 
condições internas de temperatura são determinadas usando o método da norma CEI 17-43; a potência evacuada é recalculada 
novamente com os novos valores térmicos calculados, até que um equilíbrio seja alcançado dentro do décimo de um grau de 
variação para iterações sucessivas. Definido a potência a ser evacuada, nessa base o filtro de pesquisa é definido no arquivo de 
Ventiladores apropriado para a escolha do ventilador a ser usado. Nas elaborações, é considerado o fluxo de ar mínimo e o 
filtro de pesquisa definido garante um fluxo mínimo necessário. 
Se um elemento atender às configurações necessárias e for selecionado, os dados de sobretemperatura são atualizados 
considerando o fluxo de ar e a potência de resfriamento consequente. 
 
Condicionamento 

Da mesma forma que a escolha dos ventiladores, é possível 
selecionar um condicionador para remover a potência necessária 
para resfriar o quadro. Os condicionadores de ar são gerenciados no 
arquivo com a tipologia Resfriador e com a capacidade de 
refrigeração especificada de acordo com a norma DIN 3168: 

• Capacidade de refrigeração L35/L35: limite de potência 
removível para manter a temperatura interna e externa 
igual a 35ºC. 

• Capacidade de refrigeração L35/L50: limite de potência 
removível para manter a temperatura interna de 35ºC com 
uma temperatura externa de 50ºC. 

 
Este valor da potência de refrigeração (Capacidade de refrigeração 

L35/L50) é considerado com o objetivo de calcular a 
sobretemperatura. Para a seleção no arquivo, o filtro predefinido 
determina a potência de refrigeração mínima necessária. Com a 
seleção do ventilador ou do condicionador, os dados de 
sobretemperatura são atualizados considerando o fluxo de ar e a potência de resfriamento consequente. A escolha do 
ventilador ou condicionar permite integrar no diagrama os dados a ele associados, como modelo de representação, código do 
material ou tabela de identificação. Será possível inserir a representação do modelo associada no desenho com o comando 
Inserir referência no CAD. Se não houver bloco associado, a operação permitirá inserir um bloco de tabela com os dados 
relacionados e, portanto, também o código do ventilador para exportar os materiais para o Tabula. 

 
Relatório de cálculo 

A folha de relatório de cálculo é detalhada de acordo com as disposições da norma e também exibe o gráfico da tendência de 
sobretemperatura do quadro elétrico em questão. Na presença de ventilação forçada ou condicionadores, a indicação da 
potência total dissipada e da potência de resfriamento removida será indicada na folha de relatório de cálculo de 
sobretemperatura. 

Valores padrões de Ka referente a 

altitude [m³K/Wh] 

0..100m: 3,1 

100..250m: 3,2 
250..500m: 3,3 
500..750m: 3,4 
750..1000m: 3,5 
1000..1250m: 3,6 
1250.. 1500m: 3,8 
1500..2000m: 4,1 


