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Para uma proteção contra 
raios cada vez mais eficaz

TECNOLOGIA
IOT 

PARA-RAIOS



QUAIS SÂO AS EXPECTATIVAS DO GESTOR 
DAS INFRAESTRUTURAS E DA SEGURANÇA

O para-raios deve garantir uma segurança máxima 
das infraestruturas e das pessoas. Ensaios em 
laboratório e em condições reais, conformidade com 
as normas, certificado por organismos independentes 
e renomados, são exigências essenciais para 
assegurar-se que o investimento proporcionará uma 
proteção no longo prazo.

UM SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS CONFIÁVEL.

Manutenção preditiva, detecção de defeito em 
tempo real, estatísticas de ocorrência de raio são 
demandas frequentes dos usuários. Responsáveis 
pelo SPDA desejam acessar e conferir com agilidade 
e sem operação complexa o bom funcionamento 
dos para-raios.

UM PRODUTO CONECTADO 
À UMA INTERFACE DE 
MONITORAMENTO ONLINE.

Os engenheiros do Lightning Innovation and Research Institute – LIRI trabalharam neste sentido: fazer evoluir 
o para-raios PREVECTRON 3® para melhor atender a necessidade de monitorar em tempo real o SPDA:

Oferecer um acesso 
à distância e constante 
aos para-raios graças à 
tecnologia IoT (Internet 

of Things).

Manter o avanço 
tecnológico inigualável 
desde o lançamento do  

PREVECTRON 3®

Validar a 
confiabilidade do  

PREVECTRON 3® Connect, 
em conformidade com as 

últimas versões das 
normas regionais 
e internacionais

Ã



AVANÇO TECNOLÓGICO INIGUALÁVEL 
DO PARA-RAIOS PREVECTRON 3®

ALTA DURABILIDADE

Certificada e testada além das exigências normativas, a conceição do para-raios PREVECTRON 3®   
levou em consideração desde sua origem os imperativos do desenvolvimento sustentável: 100% 
fabricado na França, peso reduzido, durabilidade prolongada, design modular... O para-raios 
PREVECTRON 3® recebeu o prêmio de excelência no concurso Eco Conception Avnir, seu 
desenvolvimento e sua fabricação respondendo às expectativas atuais do meio-ambiente..
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In-planet

O para-raios  
PREVECTRON 3®  

foi, desde seu lançamento 
em 2015, o primeiro para-raios 

ionizante testado e certificado por dois 
organismos independentes internacionais: 

Bureau Veritas e Underwriters Laboraties (UL). Desde então, 
utilizando os recursos do seu centro de pesquisa interno 

LIRI e suas parcerias cientificas internacionais, a INDELEC 
prosseguiu suas campanhas de pesquisa com objetivos 

cada vez mais exigentes. Desta forma, o para-raios 
PREVECTRON 3® foi o primeiro modelo a ser 
submetido à choques de mais de 200 kA em 

laboratório. 

A tecnologia patenteada OptiMax garante uma 
repetibilidade do desempenho do para-raios 
com dispositivo de ionização. Esta inovação 
permite uma redução de 40% do desvio padrão 
medido em laboratório de alta tensão: quanto 
mais baixo o desvio padrão, mais estável e mais 
precisa será a emissão antecipada do líder 
ascendente. A confiabilidade da proteção 
aumenta. 

Technology

Performance
Optimized

OptiMax



CONECTIVIDADE IOT

A tecnologia IoT se desenvolve 
rápido no setor industrial. Ela permite 
conectar objetos com a internet e o 
usuário pode acessar à vontade 
o produto para verificar à distância: 
funcionamento, temperatura, tensão 
elétrica, parâmetros de segurança, 

etc. 

Os engenheiros do Centro de Pesquisa LIRI escolheram 
a tecnologia M2M (Machine to Machine):  o para-raios 
PREVECTRON 3® Connect utiliza as redes telecom 
GSM/GPRS Quad-Band existentes e mais difundidas.

O para-raios é capaz de comunicar todas as 
informações uteis para seus usuários através de 
uma plataforma online segura  indelec-connect.com 
para monitorar o seu bom funcionamento, o histórico 
de impactos de raios, o nível da sua bateria, seu 
sinal, etc... 

Graças à esta tecnologia, o sistema não precisa de 
nenhuma instalação de emissor-receptor, de terminal 
internet, de conexão à rede corporativa. Verdadeira 
solução « plug & play », o para-raios PREVECTRON 
3® Connect se conecta à internet na sua instalação de 
maneira simples e automática.

O site indelec-connect.com é acessível em qualquer 
navegador e qualquer dispositivo (computador, 
tablet, celular IOS e Android). O usuário encontra todos 
seus para-raios PREVECTRON 3® Connect instalados, 
com as informações necessários para a manutenção dos 
seus equipamentos.

www.indelec-connect.com



RAIOS DE PROTEÇÃO

PROTEÇÃO NÍVEL I : r = 20 m 

PROTEÇÃO NÍVEL III : r = 45 m 

PROTEÇÃO NÍVEL II : r = 30 m 

PROTEÇÃO NÍVEL IV : r = 60 m 

Gama S Gama TS

ÁREA PROTEGIDA

O RAIO DE PROTEÇÃO Rp DO PARA-RAIOS PREVECTRON 3® 
É CALCULADO DE ACORDO COM A FÓRMULA DAS NORMAS 
NF C 17-102:2011 E NP 442:2013:

Depende de vários parâmetros :

•  h(m) : corresponde à altura da ponta do PDI no plano horizontal até 
o ponto mais afastado do objeto para proteger (para h ≤ 5 m, ver 
tabela abaixo).

•  r(m) : 20m, 30m, 45m y 60m, dependendo do nível de proteção 
I, II, III ou IV exigido para o projeto e determinado de acordo com a 
análise de riscos.

•   Δ (m) :  Δ = Δ T x 106. Sendo o tempo de antecipação do líder 
ascendente x a velocidade do líder ascendente.

Rp (h) = √2rh -h² + Δ(2r + Δ) pour h ≥ 5m 
et 

Rp= h x Rp (5)/5 pour 2m ≤ h ≤ 5m

H (m) 2 3 4 5 10

S 60 31 47 63 79 79

S 50 27 41 55 68 69

S 40 23 35 46 58 59

TS 25 17 24 34 42 44

TS 10 10 15 21 26 28

H (m) 2 3 4 5 10

S 60 34 52 68 86 88

S 50 30 45 60 76 77

S 40 26 39 52 65 67

TS 25 19 29 39 49 51

TS 10 12 19 25 31 34

H (m) 2 3 4 5 10

S 60 39 58 78 97 99

S 50 34 52 69 86 88

S 40 30 45 60 75 77

TS 25 23 34 46 57 61

TS 10 15 22 30 38 42

ANTECIPAÇÃO  T 60 µs    50 µs    40 µs 25 µs    10 µs

DIMENSÕES

 Altura 654 mm 609 mm

 Diâmetro (corpo) 200 mm 140 mm
 Diâmetro (max) 317 mm 261 mm

 Diâmetro (ponta) 20 mm 20 mm

PESO  kg 6,9 kg    6,3 kg    6,0 kg 5,0 kg    4,8 kg

CONEXÃO  Rosqaueada M20 M20

H (m) 2 3 4 5 10

S 60 43 64 85 107 109

S 50 38 57 76 95 98

S 40 33 50 67 84 87

TS 25 26 39 52 65 69

TS 10 17 26 34 43 49
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CONFORMIDADE NORMATIVA 
E VALIDAÇÃO TÉCNICA

O fenômeno do raio é um fenômeno natural e os 
para-raios devem aguentar condições extremas : 
condições climáticas (temperatura, umidade), 
descargas atmosféricas de milhares até centenas 
de milhares de Amperes, frequência aleatória das 
tempestades, etc...

As normas tais como a NF C 17 102, a UNE 
21 186 ou a NP 4426 exigem protocolos de 
ensaio e validação dos para-raios com dispositivo 
de ionização que levam em consideração essas 
condições. O PREVECTRON 3® Connect 
passou com sucesso à sequência de testes 
dessas normas. Em complemento, sua função de 
contador de raios também cumpriu as exigências 
da norma IEC 62 561-6 ed.2.

Enfim, com o objetivo de validar o funcionamento 
do sistema conectado, submetido à perturbações 
eletromagnéticas de raio, e atender às 
exigências CE, a INDELEC desenvolveu no 
seu laboratório de Alta Tensão do centro 
de pesquisa LIRI, e em condições naturais,  
protocolos de ensaio dedicados, até hoje 
inexistente na documentação normativa. 

O para-raios 
PREVECTRON 3® Connect 

é um conceito extremamente 
inovador. Múltiplas referencias 

normativas, protocolos de ensaio, 
estudos de campo em mais de 20 
países foram necessários para que 
nossas equipes possam garantir 

sua conformidade. 
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*UL Certification limited 
to Prevectron3 ESE

*

In-novation
by Indelec


