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Dispositivo anti-curtos passo a passo 
Lista de componentes necessários: 

 Caixa para a montagem 

 Pulsador normalmente fechado 

 Relé 12 V CC 

 Ponte retificadora 1,5 A 

 Condensador eletrolítico 4,7µF/35v 

 6 leds vermelhos 

 Resistência 470 Ω 

 Cabo paralelo 2x0,75 mm2 de secção mínima 

 Régua de junção 

O primeiro passo é dispor de uma caixa para a montagem, que deve ser similar às que 

usamos para as ligações debaixo dos módulos. O modelo da foto é o mais pequeno 

onde podem caber todos os componentes. 

Também será necessário um pulsador para 

rearmar o dispositivo. Terá um contacto 

normalmente fechado (NC), ou seja, em 

repouso, deixa passar a corrente. Eu usei 

um pulsador do tipo micro interruptor, 

alimentado com uma botoneira de 

emergência, ver foto. Esta parceria permite utilizar o dispositivo como paragem de 

emergência, já que a botoneira quando 

pressionada permanece bloqueada 

mecanicamente, deixando em aberto o 

circuito. Girando-a volta à sua posição 

normal. 

Na seguinte foto consegue ver-se como 

funciona a botoneira. A da esquerda 

está em repouso, enquanto que a da 

direita está pressionada e bloqueada. 
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Em vez da botoneira e do micro interruptor pode utilizar-se um 

interruptor do tipo de alavanca como o da foto ou então do tipo 

botão de pressão/campainha. 

 

Será necessário, também, uma lâmpada de 

automóvel de 21w/12v, das que se usam para a luz 

traseira de travão ou nevoeiro. Existem de um só 

filamento ou de duplo filamento, um de 21w e 

outro de 5w. Na foto vemos os dois tipos. No caso 

de se utilizar o segundo tipo, assegure-se de que 

usa a do filamento de 21w, de modo a que entre o 

casquilho (de conexão comum a ambos os 

filamentos) e o ponto de conexão inferior deverá medir 0,6 ohms aproximadamente. O 

outro filamento tem bastante mais resistência (2-3 ohms). 

É preciso um relé de 12v DC. Só precisa ter um circuito, 

embora também sirvam os que têm dois ou mais circuitos. 

Vamos utilizar o contacto normalmente fechado e deverá ser 

capaz de suportar pelo menos 3 Amperes. 

Para ser capaz de excitar o relé com a tensão gerada na 

lâmpada, quando ocorre um aumento de intensidade, temos 

que retifica-la e para isso precisamos de uma ponte 

retificadora de 1,5 Amperes e um condensador eletrolítico de 4,7 micros a 35v ou 

mais. 

 

Para indicar que ocorreu um curto ou que está pressionado a botoneira de paragem de 

emergência, usaremos 6 leds vermelhos com uma resistência de 470 ohms como 

limitadora. 

Como sabem os leds têm polaridade e vão ser 

alimentados com corrente digital que alterna a sua 

polaridade, pelo que colocaremos 3 ligados em série 

num sentido e os outros 3 ligados em série no outro 

sentido.  

O pino mais longo do led corresponde ao positivo. 

Para terminar, necessitamos de uma régua de junção. 
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Para a montagem do dispositivo necessitamos de um 

cabo paralelo de pelo menos 2x0,75 mm2 de secção e 

com comprimento suficiente para ir da caixa de 

ligações do módulo (lado Este da estação) até à zona 

onde será instalado o painel de comandos 

(normalmente cerca de 3 metros). 

 

A montagem 

Em primeiro lugar furemos a caixa para 

podermos ficar a botoneira, os 6 leds à sua 

volta e na lateral a saída de um cabo 

paralelo. Para isso usaremos brocas e limas 

à descrição. 

 

 
 
Uma vez na caixa e 
depois de colado 
ficarão assim: 

 

A seguir, montaremos os 6 leds nos seus orifícios 
correspondentes, orientando os pinos para uma posterior 
soldadura entre elas, como demonstra a foto.  
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Para comprovar o correto funcionamento dos leds, neste momento, podemos ligar um 

transformador (14 – 16v AC) aos fios pretos e laranja. Devem acender-se os leds todos 

ao mesmo tempo. 

Antes de se colocar a 

botoneira, soldamos os dois 

fios no contacto 

normalmente fechado. 

Seguidamente, fixamos o 

elemento pulsador. Tenham 

em atenção que usei cola a 

quente para colar o micro 

interruptor à botoneira e à 

caixa. 

 

 

Agora vamos preparar o 
condensador e a ponte retificadora. 
Para soldá-los confortavelmente 
sobre o relé, faço-lhes umas argolas 
nos terminais, como podem ver na 
foto abaixo: 
Primeiro soldamos o condensador 
aos terminais da bobina do relé. 
Tenham em atenção à polaridade. 
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Num pedaço de fio fizemos duas argolas numa das pontas e ligamo-lo a uma régua de 

junção na outra. 

Agora soldamo-lo ao contacto fechado do relé. Como o relé que eu utilizo é de 2 

circuitos, ligo ambos em paralelo para aumentar a fiabilidade. 

 

Depois, soldaremos a ponte retificadora sobre o relé. Tendo em atenção que a 

polaridade tem que coincidir com a do condensador. 
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Agora preparamos a lâmpada, soldando-lhe dois cabos. Deverá lixar-se previamente a 

zona do casquilho onde se irão soldar os fios para que os mesmos agarrem com 

facilidade. 

 

Posteriormente, soldamos o cabo com as duas argolas ao contacto comum do relé. 

Os contactos normalmente abertos do relé, não se usam. 
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Agora é o momento de colocar estes componentes na caixa. O relé será colocado, com 

cola a quente à caixa. Faremos o mesmo com os fios da lâmpada, deixando-os com 

uma mobilidade limitada. Os dois fios laranja são unidos com o vermelho do exterior e 

os dois negros com o negro do exterior, numa régua de junção, como se pode ver na 

foto. Os dois fios brancos que ficam soltos, soldam-se à argola do terminal de corrente 

alterna (não usado até agora) da ponte retificadora. 

 O dispositivo está 

finalizado, só falta 

aparafusar-lhe a tampa e 

liga-lo. É ligado em série 

entre um dos polos de 

saída da central digital ou 

transformador e a via de 

alimentação. 

Funciona 

indiferentemente com 

corrente contínua, 

alterna ou digital do 

formato que seja. Se se 

usa em corrente 

contínua, só se acendem 

metade dos leds quando 

atua. 

A sensibilidade do aparelho dependerá do relé, da sua bobina e suas ligações, por isso 

a intensidade do corte variará entre 1,5 e 2 Amperes aproximadamente. 



Dispositivo anti-curtos  cimH0 
Por Pedro Valero  http://www.cimh0.org 

 

 
8 

Esquema do dispositivo  

 


