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A ferramenta ABB para dimensionar suas instalações de 

forma prática e completa! 
 
DOCWin é um software criado para o dimensionamento de instalações elétricas.  
É o resultado da ampla experiência da ABB em instalações industriais, que vem se 
aperfeiçoando a ponto de tornar-se um programa essencial para o dimensionamento 
de instalações elétricas.  

 
O DOCWin pode ser utilizado para calcular uma instalação inteira ou apenas na 
solução de um problema local. Independentemente do caso, o software garante uma 
solução simples e intuitiva. DOCWin faz tudo o que um projetista poderia pedir em 
um software de cálculo: 
 

• Desenha diagramas unifilares; 
• Calcula redes de baixa e média tensão, radiais ou mistas; 
• Calcula as correntes e as quedas de tensão sob condições de trabalho; 
• Dimensiona automaticamente a bitola dos cabos; 
• Calcula as correntes de curto-circuito máximas e mínimas, em todos os pontos da 

instalação; 
• Dimensiona automaticamente os dispositivos de manobra e proteção em baixa 

tensão; 
• Oferece opções de limitar o dimensionamento automático a determinados aspectos 

ou permite mudar quaisquer seleções automáticas feitas pelo programa; 
• Proporciona, de maneira poderosa, a possibilidade de ajustar as curvas de 

tempo/corrente dos dispositivos de proteção de baixa tensão, auxiliando nos estudos 
de seletividade; 

• Proporciona relatórios completos e customizados do projeto que podem ser 
exportados em outros formatos (DWG, DXF, WMF e RTF); 

 
O DOCWin é um software elaborado para beneficiar os projetistas no 
desenvolvimento do projeto e, por isso, os engenheiros da ABB continuam 
trabalhando em melhorias para tornar este software uma ferramenta cada vez mais 
poderosa. 
E não é só isso. Você pode fazer os downloads ou solicitar updates diretamente pela 
Internet, conectando-se e registrando-se com a ABB Business Online 
(http://www.bol.it.abb.com). 
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Principais Características do DOCWin 3.0 

 
Desenho e definição da rede 
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Fonte de Alimentação 
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Cálculos de Rede 
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Cálculos de Cabos 
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Curvas e testes 
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Seleção de dispositivos de proteção e chaveamento 
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Programa de Treinamento – DOCWin 3.0 
 

Objetivos 
 

• Apresentar as características técnicas de toda Linha de Produtos de Baixa 
Tensão ABB; 

• Apresentar os códigos dos Produtos de Baixa Tensão ABB; 
• Apresentar uma solução para otimizar o dimensionamento de instalações 

elétricas – o DOCWin 
 

Pré-requisitos 
 
• Conhecimento na área de projetos / dimensionamento de instalações 

elétricas 
 

Duração 
 

• 16 horas 
 

Material didático 
 

• Folhetos técnicos da Linha de Produtos de Baixa Tensão ABB; 
• Apostila do curso em português; 
• CD do software DOCWin 3.0 

 

Hardware e software para a instalação do programa DOCWin 3.0 
 

 
Mínimo Sistema Recomendado 
 

• Processador Pentium Ill - 1GHz  ou superior 
• 128 MB RAM 
• Resolução de 1024x768 em  65536 cores (16bits) 
• 150 MB de espaço livre no HD 
• Drive de CD-ROM com velocidade de 32X ou superior 
• Windows 2000 SP4, XP 
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Programação para o treinamento 
 

1) A apresentação técnica dos produtos de baixa tensão da ABB 
envolverá os seguintes produtos: 

 
� Disjuntores 
� Minidisjuntores 
� Proteção contra contato indireto 
� Chaves Seccionadoras 
� Coordenação de Partidas de Motores 

o Contatores; 
o Relés Térmicos; 
o Softstarter 
o Inversores de Freqüência 

� Capacitores 
� Multimedidores 

 
Os seguintes tópicos serão abordados para cada produto: 
 

� Variáveis mínimas para especificação 
� Linhas de produtos  
� Características principais 
� Acessórios 
� Codificação dos produtos / Especificação 
� Exemplos e exercícios utilizando o catálogo 

 
2) Apresentação do software de dimensionamento de instalações 

elétricas DOCWin: 
 

� Características Gerais: o que o DOCWin calcula 
� Trabalhando com DOCWin 3.0: a seqüência ideal de trabalho 
� Ferramentas para Aprendizagem: instrumentos para aprender o 

DOCWin  
� Instalação: exigências do sistema e procedimentos de instalação  
� Assistência ao usuário: como contatar a ABB 
� Configurações: como configurar o seu trabalho 
� Objetos: quais os principais objetos do software 
� Exemplos: como dimensionar uma rede  
� Exercícios: dimensionando a sua rede 
� Dúvidas  
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