Dehn Protege
Há mais de 100 anos a empresa alemã Dehn+Söhne fornece produtos da mais
alta qualidade para proteção de edificações, equipamentos, processos e
principalmente pessoas, contra os efeitos das descargas atmosféricas. O que
muitos profissionais no Brasil desconhecem é que o compromisso com a
segurança que acompanha a mensagem Dehn Protege também está presente
na sua linha de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs).
A Lambda Consultoria que tem especificado os Dispositivos de Proteção contra
Surtos (DPS) da Dehn (figura 1) em seus projetos de Medidas de Proteção
contra Surtos (MPS) acredita que a segurança das nossas instalações elétricas
melhoraria muito se também os equipamentos de segurança da Dehn
estivessem presentem nas empresas brasileiras, reduzindo os acidentes
causados pelo arco ou choque elétricos.

Figura 1. DPSs DEHNguard® fornecidos pela Proauto Produtos de
Automação
A filosofia dos equipamentos de segurança da Dehn atende totalmente o que
determina a norma regulamentadora nº 10 do ministério do trabalho (NR-10),
Segurança em instalações e serviços em eletricidade, auxiliando na
desenergização, bloqueio, verificação de tensão, aterramento provisório e
isolação das partes vivas, evitando o acidente (figura 2) ou minimizando suas
consequências sobre as pessoas caso ele aconteça.

Figura 2. Sistema de proteção contra arcos elétricos DEHNshort®
No Brasil os produtos da Dehn são distribuídos pela empresa Proauto Produtos
de Automação (figura 3), http://www.proautomacao.com.br/ , há 25 anos no
mercado brasileiro, que tem nos auxiliado na especificação dos DPSs mais
indicados para as nossas necessidades e que vem nos incentivando a utilizar
os equipamentos de segurança da Dehn em nossos projetos para aumentar a
segurança das instalações de nossos clientes no aspecto trabalho com
eletricidade.

Figura 3. Dehn e Proauto Automação na feira Intersolar 2016.
A Dehn e Proauto têm protegido as instalações elétricas sob nossa
responsabilidade, seus sistemas de automação (figura 4), suas instalações
fotovoltaicas e seus processos produtivos. Esperamos que nos ajude também a
proteger a integridade das pessoas que trabalham para mantê-las ou opera-las.

Figura 4. DPSs Dehn para ETIs

Feliz 2017
Este é o nosso último boletim de 2017. Agradecemos a todos aqueles que
estiveram conosco este ano, na certeza de que fizemos a nossa parte para
melhorar as instalações elétricas de nossos clientes, aumentando a sua
eficiência, qualidade e segurança.
Desejamos que 2018 seja um ano de muita paz, saúde e prosperidade para
todos.

Figura 5. Edson Martinho e Sergio Santos da Lambda Consultoria Ltda.
No ESW Brasil 2017.

