
� 
CLAMPER

"' 

Especialista na Proteção contra Raios e Surtos Elétricos 

Descrição 

DPS Classe 1 (ABNT NBR 13184 / ABNT NBR IEC 61643-1 ), com tecnologia de 
Centelhador a Gás (GDT). 

Características 
• Suporta 50 kA de corrente de impulso (10/350 µs) ou corrente máxima de
100 kA (8/20µs);

• Possui base com terminal U, para conexão em blocos terminais com
distância entre centros de 2 3/8" (60,3 mm), em conformidade com a
norma ABNT NBR 13184;

• Adequado para aplicações em circuitos de sinalização ferroviária;
• Sistema de Base e Plugue que permite substituição "a quente".

Principais Aplicações 

Proteção de equipamentos eletroeletrônicos conectados a circuitos ferroviários 
tais como, circuitos de via, detector de descarrilamento, máquinas de chaves e 
travamento elétrico, sistema de comunicação, entre outros, contra sobretensões 
transitórias (surtos), inclusive de origem atmosférica. 

Características Técnicas Unid. CLAMPER GCL SP 250V 50kA TU 2 3/8" 

Normas aplicáveis 

Código CLAMPER 

Modo de proteção 

Tecnologia de proteção 

Tempo de resposta 

Tensão máxima de operação contínua - Uc 

Corrente de descarga nominal @ 8/20µs - ln 

Corrente de impulso máxima@ 10/350µs - limp 

Corrente de descarga máxima @ 8/20µs - lmax 

Nível de proteção 

Fixação 

Temperatura de operação 

Acondicionamento 

Grau de proteção 

Peso aproximado 

Dimensões máximas (incluindo a base) 

Circuito Elétrico: 
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ABNT NBR 13184 / ABNT NBR IEC 61643-1 

009539 

Linha/Linha ou Linha/Terra 

Centelhador a Gás (GDT) 

< 100 

250 

50 

50 

100 

< 1,3 

Blocos terminais com distância entre centros de 2 3/8" (60,3mm) 

-40 .,, +85

Material com características de não propagação e auto-extinção do fogo 

IP 20 

T 

80 

7 4,3x61,3x19, 1 mm (CxAxL) 

L/ PE 
• 
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