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1. OBJETIVO 

Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas do acoplador para extensão do 
barramento de transformadores em instalações de rede subterrânea.  

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. Identificação: 

Cada acoplador para barramento deve ser identificado de modo legível e indelével, fora da área de contato, no mínimo, 
com: 

 Nome ou marca do fabricante. 

 Data de fabricação: mês/ano. 
 

2.2. Condições de utilização: 

O  acoplador é próprio para extensão do barramento de transformadores de rede subterrânea. E deve ser compatível para 
instalação em barramentos marca Burndy, do tipo MOLE

®
, referência Z2MLDN, já existentes no parque de equipamentos da 

COPEL. 
 

2.3. Acabamento: 

O acoplador deve ser liso, uniforme, sem porosidades ou rachaduras.  
 

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

3.1. Material: 

Cobre eletrolítico com proteção superficial estanhado com espessura mínima de 8µm individual e 12 µm na média de três  
amostras, medidas em qualquer ponto da peça. 
 

3.2. Caraterísticas técnicas: 

3.2.1. Características mecânicas: 

O acoplador instalado apropriadamente deve suportar sem deformação ou ruptura o esforço de tração especificado na 
Tabela 1. 
 
3.2.2. Características elétricas: 

O acoplador instalado de maneira adequada deve suportar uma corrente elétrica nominal mínima de 1200A, sem 
apresentar aquecimento maior que o restante do barramento. 
 

3.3. Embalagem 

Para informações sobre a embalagem destes materiais consultar no sítio da COPEL, no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
Fornecedores → Informações → Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 

4. INSPEÇÃO 

Serão verificadas as características descritas nos itens 2 e 3, sob critério de amostragem definido entre a COPEL e o 
fabricante, conforme NBR 5426. 
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OBS.:  

 Medidas em milímetros. 

 O passo de rosca apresentado no desenho acima serve apenas como referência, sendo indispensável que o 
acoplador seja compatível para instalação no conector marca Burndy, modelo MOLE® referência: Z2MLDN. 

 
 

Tabela 1 – Parâmetros do acoplador. 

NTC CÓDIGO 
Resistência mínima à 

tração (daN) 

Capacidade mínima de 

condução de corrente (A) 

818078 15010281 220 1200 

 


