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sistemas de distribuição de 
energia – canalizações pré-
fabricadas de barramento EAE

Com a sua configuração modular, os 
sistemas de distribuição de energia EAE 
E-Line Busbar respondem a todos os 
requisitos de energia em todos os sectores: 
terciário, industrial e infraestruturas. As 
naturais e constantes alterações dos layouts 
das instalações, adição de máquinas, 
a simples deslocação de sítio, e novas 
necessidades de fornecimento de energia 
em vários pontos podem acontecer sem em 
caso algum haver necessidade de cortar a 
alimentação de energia da instalação. Os 
sistemas de barramentos E-Line Busbar 
disponibilizam soluções versáteis, fáceis 
de instalar, económicas e modernas para 
a realocação de máquinas e equipamentos 
similares em todas as aplicações em edifícios 
comerciais, de escritórios ou industriais. 
Todas as modificações e adições podem ser 
realizadas facilmente sem interromper a 
operação.

A energia é distribuída através de barras isoladas dentro de uma folha 
de metal ou invólucro de alumínio e é distribuída com segurança usan-
do caixas de derivação. Estas podem ser ligadas ou retiradas, com 
toda a segurança, de tomadas distribuídas ao longo do comprimento 
do barramento, sem que haja necessidade de interromper o forneci-
mento de energia a outros equipamentos alimentados pelo mesmo 
barramento.

Os barramentos E-Line Busbar, obedecem às exigências normati-
vas, tendo os certificados de teste internacionais. Estas canalizações 
pré-fabricadas podem ser expandidas, substituídas, movidas ou reu-
tilizadas sempre que necessário. É muito fácil, económico e seguro a 
exploração da instalação pela utilização das caixas de derivação colo-
cadas ao longo do percurso do barramento.

VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO BARRAMENTO EAE 
VERSUS SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR CABOS

1. Estrutura modular e portátil fabricada com alta 
tecnologia
Com uma estrutura modular, os sistemas de barramento são funcio-
nais e flexíveis. O sistema pode ser facilmente adaptado às mudanças 
em edifícios e fábricas. Ele pode ser movido dentro das instalações ou 
desmontado e transportado para outro local. Os cabos, que permane-
cem como inicialmente instalados, não são modulares. Dependendo 
das condições, os sistemas com fio são quase impossíveis de mover e 
reinstalar ou requerem revisões caras. A maioria dos cabos desmon-
tados são descartados, pois não são reutilizáveis.
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2. Queda de tensão mínima
Os valores de impedância dos sistemas de barramento EAE são muito 
baixos devido à sua estrutura. Uma vez que a resistência R e a rea-
tância indutiva X do sistema podem ser pré-medidas nos valores 
precisos, as quedas de tensão podem ser calculadas muito perto do 
valor operacional na fase de conceção do projeto. Especialmente em 
barramentos compactos EAE E-Line Busbar, a queda de tensão está 
no valor mais baixo possível. O valor da reatância X é muito mais alto 
em sistemas de cabos devido à grande distância entre os condutores 
de fase. Além disso, este valor varia de acordo com o layout do cabo 
(rigging). Para as mesmas faixas de corrente, o valor da reatância X é 
aproximadamente 3 vezes maior em sistemas com fio.

∆U = √3.L.I.(R.Cosφ + X .Sinφ) 10 -3   [V]

3. Resistência ao curto-circuito
A capacidade para suportar a força dinâmica e térmica de um curto-
-circuito é muito alta neste tipo de barramentos da EAE. Portanto, este 
tipo de barramentos em canalização muito dificilmente serão danifi-
cadas por curtos-circuitos que possam ocorrer na instalação, nas car-
gas alimentadas. Por exemplo Icw = 15 kA para 250 A, Icw = 120 kA 
para 3200 A.

4. Alto desempenho na dissipação de calor
O invólucro de metal dos barramentos EAE oferece alto desempenho 
de dissipação de calor com a sua ampla superfície de arrefecimento. 
Especialmente em barramentos compactos EAE, a dissipação de calor 
é bastante eficaz.

5. Resistência ao fogo e livre de halogéneo
Todos os componentes dos sistemas de barramento EAE são livres 
de halogéneo (não emitem gás tóxico num possível incêndio). Tendo 
um invólucro de metal, os sistemas de barramento não são um sis-
tema inflamável como os sistemas de cabos. Durante um incêndio, o 
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equipamento do sistema de barramento não propaga o incêndio. De 
acordo com a Norma IEC 60331, os sistemas de distribuição de ener-
gia de barramento da EAE são capazes de fornecer energia de forma 
ininterrupta durante 3 horas.
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6. Aspeto moderno e estético
Os sistemas de barramento E-Line oferecem um aspeto moderno e 
estético. As necessidades de espaço são mínimas o que permite dis-
ponibilizar mais espaço no edifício para outras necessidades. As di-
mensões são bastante reduzidas devido à sua elevada capacidade de 
distribuição de energia.

7. Design simples
Com valores aproximados dos requisitos para exploração e utilização 
de energia, os sistemas de barramento facilitam e agilizam toda a con-
ceção e projeto de um edifício permitindo chegar à lista de materiais, 
mesmo que não esteja disponível o layout exato.

8. Diversidade
Considerando a alta capacidade dos sistemas de barramentos que 
operam como um pool de distribuição de energia comum, o fator de 
diversidade do sistema pode ser aplicado de forma a que as necessi-
dades de energia possam ser otimizadas com o menor custo, o que 
não é possível com os sistemas de cabos.

9. Dimensões dos quadros de distribuição principal
Quando se utilizam estes sistemas de barramento enquadrados em 
soluções mais globais, as dimensões dos quadros principais de distri-
buição são mais reduzidas, menos necessidade de criar separações, 
divisões.

10. Flexibilidade com sistema plug-in
Caso haja necessidade de ampliar a instalação, mais necessidades de 
consumo de energia, para máquinas adicionais ou realocações, é fá-
cil tal ampliação ou adaptação através de qualquer ponto de plug-in, 
sem cortar a alimentação da linha permitindo que as outras cargas 
permaneçam em funcionamento garantindo a continuidade de serviço 
da instalação.

11. Instalação rápida - Baixo custo de instalação
Os sistemas de barramento economizam quase 50% do tempo de ins-
talação em comparação com os sistemas de cabos, o que reduz o 
tempo de espera até à operacionalidade da instalação. Em conclusão, 
graças aos sistemas de barramento da EAE, o sistema de energia pode 
ser instalado e concluído de forma muito fácil e rápida dentro do tem-
po programado, com um custo mais baixo.

12. Resistência aos impactos mecânicos
Os barramentos da EAE são resistentes a impactos externos graças ao 
seu invólucro de metal.
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13. Baixo custo de manutenção
Os sistemas de barramento EAE precisam de muito menos 
manutenção.

14. Económico
Os sistemas de distribuição de energia em barramentos pré-fabrica-
dos da EAE oferecem soluções mais económicas em comparação 
com os sistemas de cabos. Os barramentos EAE não só são económi-
cos logo na fase inicial do investimento, tempo de comissionamento, 
mas também reduzem o custo total de material e mão de obra quando 
comparados com os sistemas de distribuição tradicionais. Os siste-
mas de barramento EAE oferecem uma redução de custo total de 30-
40%, dependendo da faixa atual e do número de máquinas colocadas 
nas instalações e do setor de aplicação.
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