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1. OBJETIVO 
 
Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis para lanterna utilizada nos trabalhos em 
redes de distribuição. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
ABNT NBR 5426:1985 (versão corrigida 1989) – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Para os efeitos desta especificação é adotada a seguinte definição: 
 

3.1. LED 
 

Diferentemente das lâmpadas halógenas ou incandescentes, que emitem luz através da queima de um filamento, o 
LED (Light Emitting Diode ou Diodo Emissor de Luz) produz sua luminosidade, basicamente, através da liberação de 
fótons provocada quando uma corrente elétrica flui através deste componente. Desta forma, o LED é mais eficiente 
que a lâmpada halógena de mesma potência luminosa, conferindo a possibilidade de maior autonomia à lanterna.  

 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 

4.1. Peso 
 
O peso da lanterna com a bateria não deve ultrapassar a 1,3kgf. 
 
4.2. Acessórios 
 
A lanterna deve ser fornecida juntamente com dois carregadores de bateria, sendo um deles alimentado por tensão 
alternada com valor eficaz entre 110 e 127V, e outro compatível com tomadas veiculares, sob uma tensão contínua de 
12V. 
Deve acompanhar o equipamento um manual de instruções em português. 
 
4.3. Acabamento 
 
A lanterna deve apresentar-se livre de rebarbas, trincas, cantos vivos, sinais de oxidação ou qualquer defeito que 
comprometa o funcionamento ou durabilidade.  
Deve ser confeccionada em material plástico resistente a impactos e intempéries, com alça para facilitar o manuseio e 
uma base com regulagem para que seja possível apoiar a lanterna em uma superfície plana e direcionar o foco 
luminoso. 
 
4.4. Identificação 
 
Deve estar gravado, de forma legível e indelével, no corpo da lanterna o nome ou marca do fabricante ou fornecedor e 
o modelo.  
 

5. Condições específicas 
 

5.1. Fonte luminosa 
 
A lanterna deve ser provida de um ou mais LED’s de maneira que forneça uma iluminância mínima de 210lux, medida 
conforme método descrito no item 7.2.3 e com a bateria plenamente carregada,  

 
5.2. Autonomia 
 
A redução na iluminância, medida conforme o item 7.2.3, após quatro horas ininterruptas de funcionamento, não deve 
ultrapassar a 55%. 

 
 
 



 

 

 
NTC  890011 

Lanterna recarregável com LED 
 

 
junho de 2015                               SED/DNGO                           Volume Especial                        Página   2   de   3 
 

6. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 
 

6.1. Inspeção 
 

As inspeções devem ser feitas preferencialmente nas instalações do fornecedor/fabricante na presença do inspetor da 
COPEL, salvo acordo diferente no ato da colocação da ordem de compra. 
O fornecedor/fabricante deve proporcionar ao inspetor os meios necessários e suficientes para certificar-se que o  
material está de acordo com a presente especificação, assim como comunicar com antecedência a data em que o lote 
estará pronto para inspeção. 
 
6.2. Amostragem 

 
Para os ensaios de aceitação devem ser tomadas amostras conforme norma, utilizando-se: 
 
 a) Regime de inspeção: normal. 
 b) Nível de inspeção: II. 
 c) Plano de inspeção e amostragem – dupla. 
 d) NQA – 2,5%. 
 
Conforme a Tabela 1: 
 

Tabela 1 – plano de inspeção. 

Quantidade de unidades 
que formam o lote Primeira amostra Segunda amostra 

 Quantidade de 
unidades a ensaiar Ac1 Re1 Quantidade de 

unidades a ensaiar Ac2 Re2 

De 5 a 50 5 0 1 - - - 
De 51 a 150 13 0 2 13 1 2 

De 151 a 280 20 0 3 20 3 4 
De 281 a 500 32 1 4 32 4 5 

De 501 a 1200 50 2 5 50 6 7 
De 1200 a 10000 80 3 7 80 8 9 

 
Ac – Número de peças defeituosas (ou falhas) que ainda permitem aceitar o lote. 
Re – Número de peças defeituosas (ou falhas) que implica na rejeição do lote. 
Se o lote for menor do que 5 unidades, ensaiar 100% e neste caso Re=0. 

 
7. ENSAIOS 
 

7.1. Ensaios de aceitação 
 
Os ensaios de aceitação são os descritos a seguir, a exceção de 7.1.3, o qual deve ser realizado no processo de pré-
qualificação da lanterna ou sempre que se julgar necessário com o intuito de verificar o desempenho do equipamento. 

 
7.1.1. Inspeção visual 
 
7.1.2. Verificação do funcionamento 
 
7.1.3. Ensaio de durabilidade 
 

7.2. Execução dos ensaios 
 

7.2.1. Inspeção visual 
 
Devem ser verificadas todas as características descritas no item 4. 
 
 
 
7.2.2. Verificação do funcionamento 
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No ato do recebimento deve ser verificado o correto funcionamento da lanterna e dos carregadores de bateria.  
 
7.2.3. Ensaio de durabilidade 
 
A lanterna submetida ao ensaio deve estar inicialmente com sua bateria plenamente carregada, em um ambiente 
onde a iluminância não seja superior a 1lux. Nestas condições e com auxílio de um luxímetro devidamente 
calibrado e aferido, deve-se medir a iluminância em um plano perpendicular à lente da lanterna, afastado de 1m e 
localizado aproximadamente no centro do facho luminoso. Deve-se tomar como base a média aritmética de três 
medições realizadas no mesmo ponto do plano. O resultado desta medição deve estar em conformidade com o 
item 5.1. 
A lanterna deve permanecer operando por quatro horas ininterruptas. Após este período, deve-se repetir a 
medição da iluminância. Será considerada aprovada no ensaio de durabilidade se a iluminância final atender ao 
disposto no item 5.2. 
Em lanternas que possuem estágios intermediários de potência, o ensaio deve ser realizado com o equipamento 
operando sob a máxima potência.  
 

8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 

8.1. Aceitação do lote 
 

A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 7, conforme critério de amostragem 
definido no item 6.2. 
No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder à 
substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que esta substituição ou reposição não deve onerar a 
COPEL. 

 
8.2. Garantia do fabricante 

 
A aceitação de um lote de lanternas dentro do sistema de amostragem adotado, não isenta o fabricante da 
responsabilidade de substituir qualquer unidade que não estiver de acordo com a presente especificação, no período 
de, no mínimo, 1 ano. 
 

9. EMBALAGEM 
 
Para informações sobre embalagem deste material consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Fornecedores 
 
 

Tabela 2 – descrição da lanterna. 

NTC Código COPEL Descrição 
890011 15018207 Lanterna recarregável com LED. 

 


