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ATENÇÃO:
•
Este produto só deve ser manuseado por pessoal qualificado e habilitado a trabalhar em
redes elétricas. A presente instrução de montagem não substitui qualificação técnica nem
as Instruções de Segurança.
•
As peças devem ser controladas antes de serem montadas.
•
Respeitar as instruções de uso de eventuais dispositivos e ferramentas auxiliares de
montagem.
•
Durante a montagem, seguir rigorosamente as recomendações normativas de segurança.
•
Os documentos guardados no “PORTA-DOCUMENTOS” devem ser plastificados ou
embalados em plástico, protegidos contra fungos, umidade, insetos, etc.
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1

APRESENTAÇÃO

A ELOS trás para o Brasil a cabine fabricada em poliéster reforçado com fibra de vidro para uso
externo, que há mais de 40 anos vem sendo utilizado na Europa e em outros países com
tecnologia consagrada.
As cabines QDEP da ELOS são fabricadas em poliéster com aproximadamente 25% de fibra de
vidro resistente a raios UV para uso em quadros de distribuição elétrica, comandos e alojamento
de equipamentos de controle, que ficam expostos ao tempo.
Montadas em base de concreto ou do mesmo material, oferecem às instalações elétricas a forma
mais simples, econômica e segura de montagem.
VANTAGENS
•
Isolante elétrico;
•
Isento de corrosão;
•
Resistente a intempéries;
•
Montagem modular;
•
A prova de chama.
MATERIAL ISOLANTE
Permite a montagem de barramentos elétricos diretamente nas buchas pré-moldadas da cabine e
o acoplamento direto de equipamentos elétricos sem a necessidade de aterramento.
CORROSÃO
O material utilizado é extremamente resistente a corrosão e permite seu uso nos mais diversos
ambientes agressivos, onde painéis metálicos não podem ser usados.
APLICAÇÃO
Utilizado principalmente para execução dos Quadros de Distribuição tipo Pedestal (QDP) de baixa
tensão nas concessionárias e condomínios. Os gabinetes QDEP permitem, entre outras, as
seguintes aplicações:
•
Quadros de medição de energia elétrica;
•
Armários de linhas e redes telefônicas;
•
Comandos o controle de sinalização de trânsito;
•
Conexão de cabos blindados de média tensão;
•
Interligação de redes de fibra óptica;
•
Entradas de água, gás, TV a cabo, etc.
DIMENSIONAL
As dimensões são padronizadas e definidas pela norma IEC 60439-5 e DIN 43 629 – partes 1, 2 e
3. Disponíveis em diversas larguras conforme a norma DIN tamanhos: 00, 0, 1 e 2.
Acompanhado das cabines, podem ser fornecidas as bases fabricadas com o mesmo material
possibilitando uma montagem rápida e eficiente, como exemplificado na Figura 1.
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Figura 1 - Dimensional

2

DADOS TÉCNICOS
•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MATERIAL

Parâmetro

Unidade
3

Norma

Valor

DIN 53 479

1,65…1,75

Densidade

g/cm

Resistência a tração

N/mm2

DIN 53 455

> 60

Resistência a flexão

2

N/mm

DIN 53 452

160…180

kJ/m

2

DIN 53 453

> 50

Resistência ao impacto

kJ/m

2

DIN 53 453

> 50

Absorção de água 4 dias

mg

DIN 53 472

< 60

Resistência térmica (Martens)

C

DIN 53 458

> 200

Condutibilidade térmica

W/mK

DIN 52 612

0,35

Resistência a chama

Classe

DIN 53 459

2a

Resistência ao frio

C

Resistência dielétrica

KV/mm

DIN 53 481

40

Resistência ao arco de rast.

KC

DIN 53 480

>600

Classe
DIN 53 383
Tabela 1 – Características do material

7…8

Resistência ao impacto

Resistência a luz

•

- 80

BARRAMENTOS

Os barramentos são fabricados de Cobre eletrolítico estanhado de alta condutividade e alto teror
de pureza, atendendo a capacidade de condução de corrente de projeto ou conforme
especificado.
3

MONTAGEM DA BASE

A base dos quadros poderá ser de dois tipos: base curta ou longa. Cada uma oferece suas
características e vantagens a ser determinada pela concessionária ou instaladora.
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3.1

BASE CURTA

As peças que compõe a base são:
•
2 (duas) laterais;
•
1 (uma) tampa de fundo;
•
1 (uma) tampa frontal inferior;
•
1 (uma) tampa frontal superior;
•
1 (um) perfil L;
•
4 (quatro) buchas distanciadoras;
•
2 (dois) jogos de grampos de fixação.
Use parafusos chumbadores de inox M10 que tenham um comprimento de aproximadamente 50
mm sobre o piso.
Abaixo são recomendadas algumas medidas para a confecção do fundamento, ver Figura 2 e
dimensões mostradas na Tabela 2, devendo-se sempre seguir as determinações da
concessionária de energia.

Figura 2 - Fundamento

Tabela 2 - Dimensional
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Etapas de montagem:
Etapa 1: Posicione as buchas distanciadoras nos
parafusos chumbados. Encaixe a lateral como
indicado e engate o fundo traseiro na lateral.
Etapa 2: Fixe a lateral utilizando uma porca e aperto
de 30 Nm. Depois encaixe o trilho para fixação dos
cabos, conforme indicado.
Etapa 3: Encaixe a placa frontal inferior como
indicado igualmente dos dois lados.

Figura 3 - Etapa 1

Etapa 4: Encaixe a placa frontal superior e trave-a
com a lingueta, conforme indicado.
Etapa 5: Montagem final da base curta.
IMPORTANTE:
Para facilitar a montagem dos cabos, as duas tampas
frontais poderão ser retiradas.

Figura 4 - Etapa 2

Figura 5 - Etapa 3

Figura 7 - Etapa 5
Figura 6 - Etapa 4
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3.2

BASE SEMI ENTERRADA

As peças que compõe a base são:
•
2 (duas) laterais;
•
1 (uma) tampa de fundo;
•
1 (uma) tampa frontal inferior;
•
1 (uma) tampa frontal superior;
•
1 (um) perfil L;
•
4 (quatro) buchas distanciadoras;
•
2 (dois) jogos de grampos de fixação;
•
1 (um) perfil U.

Etapas de montagem:
Etapa 1: Posicione a lateral e o fundo da base, conforme indicado na Figura 8 e engate as peças.

Figura 8 - Etapa 1

Etapa 2: Fixe a lateral com o perfil “L” para
fixação dos cabos (parte superior) e utilize o
perfil “U” (parte inferior) para fixar a base e/ou
servir de reforço ao se concretar a base.

Figura 9 - Etapa 2
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Etapa 3: Encaixe a parte frontal inferior e
trave-a dos dois lados simultaneamente.

Figura 10 - Etapa 3
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Etapa 4: Encaixe a parte frontal superior e trave a lingueta, conforme Figura 16.

Figura 11 - Etapa 4

Etapa 5: Montagem final da base longa.
Etapa 6: Leve o conjunto até o local de instalação e
nivele utilizando apoios (tijolo, brita, etc.).
IMPORTANTE:
A base deverá ficar sobre o piso da calçada de 250 a
300 mm.
Figura 12 - Etapa 5

Figura 13 - Etapa 6
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4

MONTAGEM DO QUADRO

Os quadros são montados por cima da base (base curta
ou longa) já com todos os acessórios montados, como:
barramentos, chaves seccionadoras e conexões.

Etapa 1: Leve o conjunto do quadro até a base e alinhe-o
com a furação para fixação, conforme Figura 14.
Etapa 2: Posicione o conjunto de fixação (veja alojamento
apropriado) e aperte os parafusos com 30 Nm.

Figura 14 - Etapa 1

Figura 15 - Etapa 2

Etapa 3: Remova a capa de proteção dos cabos e fixe os cabos nos barramentos das fases,
utilizando a chave allen (fixado junto à porta), conforme mostra a Figura 16, com torque máximo
de 22 Nm. O mesmo procedimento é válido para a barra de aterramento.
Etapa 4: A porta do quadro pode ser fixada com facilidade, conforme passos a seguir:
•
Coloque o primeiro pino de fixação da porta, iniciando conforme Figura 17;
•
Insira os demais pinos para que a porta fique totalmente fixado conforme Figura 26;
•
Prenda o pino superior com o dispositivo de travamento de acordo com detalhe da Figura
26.
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Figura 16 - Etapa 3

Figura 17 - Etapa 4

Figura 18 - Etapa 4

IMPORTANTE:
•
•
•

5

Para facilitar a montagem retire a barra frontal do painel, bem como a parte frontal da
base;
Ao apertar os parafusos de fixação do painel com a base, RECOLOQUE a barra frontal do
painel a fim de manter o painel alinhado;
É recomendado a retirada da porta para realização de serviços no interior do QDEP.
MANUTENÇÃO

Em princípio, as cabines de distribuição QDEP's são isentas de manutenção. Os critérios de
manutenção tanto preventiva quanto corretiva devem ocorrer frequentemente, pois os QDEP's
dependem principalmente das condições de uso. Recomenda-se realizar um levantamento no
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM – QDEP POLIÉSTER
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local quanto aos eventos:
•
Exposição à maresia;
•
Limo formado por alta umidade ou debaixo de árvores ou por poluição;
•
Colagem de adesivos e cartazes;
•
Danos causados por vândalos e/ou acidentais;
De maneira geral todos os equipamentos elétricos (como geradores, transformadores,
subestações, motores) necessitam de manutenções preventivas, os QDEP's também.
Serão abordados os principais critérios de manutenção a serem adotados para os QDEP's de fibra
de vidro.
Diversas condições de uso podem refletir em um ou outro critério e o procedimento a ser adotado
deve ser escolhido de acordo com as condições de uso do equipamento.
Para todos os efeitos se deve seguir rigorosamente as instruções das concessionárias locais e
normas de segurança quanto ao manuseio de equipamentos elétricos.
LIMPEZA
•
Usar sabão neutro e lavar o invólucro do QDEP com escova plástica;
•
Para retirar adesivos ou cartazes se recomenda usar uma espátula;
•
Não usar jato de água em alta pressão nem produtos abrasivos;
•
Caso a frequência de limpeza devido a pichação seja elevada, recomenda-se pintar a
cabine com tinta especial “antipichação”;
•
Limpeza interna somente com o painel desenergizado, mediante a utilização de escova
fina e com o auxílio de ar comprimido.
FECHADURAS
•
Cadeados, fechaduras e trincas devem ser revisadas anualmente;
•
Quando necessário os tambores de cadeados e do trinco devem ser lubrificados com
graxa grafitada.
5.1 ELÉTRICO
CHAVES SECCIONADORAS
•
Devem ser operadas pelo menos a cada 6 meses a fim de se verificar o estado dos
contatos elétricos e da câmera de extinção. Os fusíveis devem ser de alta qualidade, que
não permitam a entrada de umidade no seu interior;
•
Quando necessário trocar os fusíveis, verificar também as condições dos contatos elétricos
e da câmara de extinção, caso necessário efetuar a troca desta câmara;
•
Um sobreaquecimento da cabine é indesejável pois podem deteriorar os materiais contidos
na cabine;
•
A temperatura máxima de uso informada no catálogo técnico do produto não deve ser
ultrapassada por longos períodos de tempo;
•
Verificação visual das peças plásticas nos locais de conexões com o cabo deve ser
realizada periodicamente;
•
Seguir as recomendações do manual da chave seccionadora e/ou recomendações da
concessionária de energia.
CONTATOS ELÉTRICOS (APERTO DOS PARAFUSOS)
•
A verificação dos contatos deverá ser feito somente com o painel desenergizado.
•
Reaperte os parafusos de acordo com os torques recomendados;
•
Recomenda-se realizar análise termográfica a fim de se constatar eventual anormalidade
nos contatos elétricos ou eventuais falhas nos circuitos.
O aterramento da cabine deve ser periodicamente verificado, seja feita através de uma barra de
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM – QDEP POLIÉSTER
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aterramento local ou condutor terra de interligação do circuito.
5.2 MECÂNICO
A cabine deve ser visitada periodicamente a fim de se verificar as condições internas e externas.
5.2.1

VANDALISMO

Em alguns locais podem ocorrer estragos devido a
pessoas inadvertidas sobre o equipamento elétrico.
Fogueiras, queimaduras por chama de esqueiros,
pancadas com objetos metálicos, são os mais
comuns. A abertura do QDEP pode expor
transeuntes ao risco de choque elétrico.

Figura 19 - Vandalismo
SOLUÇÃO:
•
Colocar uma grade em volta do equipamento;
•
Fixar placas de advertência de PERIGO (por se tratar de equipamento elétrico
sujeito a choque);
•
Orientar o público e moradores adjacentes;
•
Em caso de quebra de peças a partes devem ser imediatamente substituídas.

5.2.2

DANOS POR ACIDENTE

A queda de materiais ou um acidente de trânsito
podem vir a danificar o QDEP. Nesses casos a
desenergização e a substituição das peças ou do
QDEP se faz necessário.

Figura 20 - Danos por acidente
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SOLUÇÃO:
•
Colocar barras laterais ao lado da cabine;
•
Manter peças de QDEP, invólucro ou chaves seccionadoras em estoque para uma
rápida reposição.

5.2.3

PICHAÇÃO / CARTAZES

Em grandes centros urbanos a pichação de fachadas prediais, postes e quadros de distribuição
(telefonia, TV a cabo, entre outros) é bastante comum. Quando, por questão de estética, isso não
for admitido se sugere a limpeza e/ou pintura periódica das superfícies.

Figura 21 - Pichação
SOLUÇÃO:
•
Pintar a cabine com tinta “antipichação”;
•
Tirar os cartazes com espátula ranhurada;
•
Colocar uma grade de proteção em volta do QDEP;
•
Uma pintura feita por um grafiteiro pode tornar o QDEP mais amigável ao ambiente
público e evitar que outras pessoas façam pichação, conforme Figura 22.

Figura 22 - Exemplos de pinturas em QDEP's
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5.3 AMBIENTE
5.3.1

UMIDADE

Dependendo do local de instalação, o QDEP pode estar
submetido a condições de extrema umidade. Pode ocorrer
condensação de água no interior da cabine, principalmente
numa mudança brusca da temperatura ambiente. Isso se deve
a falta de calor gerado pelos fusíveis e pelas chaves
seccionadoras (componentes normalmente instalados no
interior dos quadros) para manter o ar interno seco.
A umidade pode vir a deteriorar a superfície estanhada,
prateada ou pintada dos barramentos. Os parafusos de aperto
estão sujeitos às mesmas condições de deterioração.
Figura 23 - Contatos elétricos
SOLUÇÃO:
•
Utilizar um granulado no interior da cabine que absorva a umidade;
•
Reestruturar as cargas a fim de aumentar a dissipação de calor dos componentes;
•
Efetuar a instalação de resistências de aquecimento;
•
Limpar as superfícies oxidadas ou engraxar os parafusos de contato elétrico
(eventualmente usar WD 40).

5.3.2

FOLHAGEM

O local de instalação do QDEP pode estar próximo às árvores e/ou arbustos que criam uma
sombra e condições próprias para a formação de fungo ou musgo na superfície dos QDEP's. Em
alguns casos a aparência dos quadros fazem parte da estética do ambiente onde estão instalados
e requerem uma manutenção periódica.

Figura 24 - Folhagem
SOLUÇÃO:
•
Raspagem periódica da superfície;
•
Lavagem da cabine;
•
Pintura com tinta que contem fungicidas e/ou não permitem a aderência de polens.
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM – QDEP POLIÉSTER
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5.3.3

EXPOSIÇÃO SOLAR

Dependendo do local de instalação, o
QDEP pode estar exposto à radiação solar
direta durante todo o período do dia, o que
de certa forma poderá modificar as
características externas da superfície do
QDEP. A deterioração do poliéster é
superficial (aproximadamente 0,1 mm) e
não compromete a resistência mecânica ou
elétrica do quadro. Esse fenômeno é raro e
se manifesta após longo período.

Figura 25 - Exposição solar
SOLUÇÃO:
•
Pintura periódica da cabine, seja metálica ou de fibra de vidro;
•
Adequar o posicionamento da cabine perto de uma área de sombra;
•
Lixar a superfície periodicamente.

5.3.4

INSETOS, ROEDORES E ANIMAIS

A cabine deve ser aberta periodicamente com objetivo de verificar as condições do interior. Em
alguns casos, insetos podem se alojar nos compartimentos das chaves seccionadoras, em
contatos e isolamentos elétricos e prejudicar seu funcionamento. Casos comuns são a formação
de formigueiro, abelhas, morcegos, roedores, entre outros.
SOLUÇÃO:
•
Dedetização periódica;
•
Fechamento das frestas do piso e frestas (deve-se tomar um cuidado especial para
não se alterar o grau de proteção da cabine – IP 44).
5.3.5

FERRUGEM

Principalmente verificado nos QDEP's metálicos, a presença da ferrugem se dá em locais
próximos de orlas marítimas ou de ambientes perto de fábricas poluentes que emitem gazes e
substâncias tóxicas que agridem a cabine.
SOLUÇÃO:
•
Substituição por cabines de poliéster com fibra de vidro;
•
Substituição das peças enferrujadas;
•
Pintura da cabine com maior frequência;
•
Usar tinta resistente ao meio agressivo.
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Figura 26 - Ferrugem

5.3.6

POLUIÇÃO

Em locais próximos de ruas com tráfego de
caminhões e tráfego pesado, a incidência de depósito
de fuligem na superfície pintada cobre a cabine de
fibra de vidro e pode ser percebida com maior nitidez.
Pode haver um escurecimento da superfície,
entretanto este fator não afeta a resistência estrutural
do QDEP.
Em ambientes perto de fábricas poluentes o
fenômeno pode ser notado. Para a eventuais
necessidades em que a estética seja relevante para o
local, recomenda-se a pintura e/ou a repintura com
maior frequência.
Figura 27 - Poluição

SOLUÇÃO:
•
Pintura da cabine.
IMPORTANTE:
a) Nenhuma das condições adversas em que os QDEP's estão submetidos deve colocar em risco
a funcionalidade do equipamento. Caso isso ocorrer, a aplicação do produto não é adequada à
função do produto. Ou seja, as condições normativas devem ser respeitadas ao longo de sua vida
útil estimada (normalmente 30 anos).
b) Orientações adicionais poderão ser prestadas pela ELOS quanto aos procedimentos de reparo,
manutenção, pintura, segurança, etc.
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