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1. OBJETIVO 
 

Esta especificação visa estabelecer requisitos mínimos exigíveis para o fornecimento 
de seccionalizadores monofásicos, com sensor eletrônico autoalimentado por 
transformador de corrente, com atuador magnético, com ajustes de correntes de 
disparo (atuação) e de número de operações do equipamento de retaguarda, para 
instalação em bases de chaves fusíveis tipo C (NTC 811234/35), padrão COPEL de 
redes aéreas primárias de distribuição na tensão de 13,8kV e 34,5kV, frequência de 60 
Hz. 
 

 

Desenho Orientativo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Código COPEL do Material: 
Seccionalizador de 13,8kV : 20010782 
Seccionalizador de 34,5kV : 20010786 
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2. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO 
 

O seccionalizador será instalado em série após um outro equipamento de proteção 
automático (religador ou disjuntor) e dentro da zona de proteção deste último 
equipamento, como mostrado na figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ocorrendo um defeito na zona de proteção do seccionalizador, irá circular, uma 
corrente de curto-circuito acima do valor de disparo (atuação), fazendo com que o 
sensor eletrônico ative e se prepare para iniciar a contagem.  
Esta corrente também sensibilizará o equipamento de retaguarda (religador), que 
abrirá o circuito. O seccionalizador deve identificar a abertura do equipamento de 
retaguarda devido à queda da corrente para valores abaixo do seu valor de disparo e 
contar uma operação do equipamento.  
Após o tempo determinado, o equipamento de retaguarda fechará o circuito. Se o 
defeito persistir, o processo se repetirá até que o seccionalizador acumule a 
quantidade de contagem ajustada. Então, durante o tempo em que o equipamento de 
retaguarda estiver aberto, o seccionalizador abrirá os seus contatos principais. 
Quando o equipamento de retaguarda religar o circuito, o trecho, com defeito, estará 
isolado.  
Se o defeito que ocasionou a abertura do equipamento de retaguarda desaparecer 
antes da abertura do seccionalizador, este deve permanecer fechado e, após o tempo 
de rearme (reset), o sensor eletrônico deve voltar à posição inicial e ficar pronto para 
iniciar uma nova contagem de operações do equipamento de retaguarda. 
 

A figura abaixo mostra as correntes durante a sequência de operações de um 
equipamento de proteção de retaguarda e a abertura de um seccionalizador, sendo 
que, para este exemplo, está ajustado para abrir na terceira abertura do religador de 
retaguarda: 
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3. REQUISITOS GERAIS 

3.1. Condições Gerais 
 

O projeto, a matéria-prima, a mão-de-obra, a fabricação e o acabamento deverão 
incorporar, tanto quanto possível, os melhoramentos que a técnica moderna sugerir, 
mesmo quando não referidos nesta Especificação. Cada projeto diferente deverá ser 
descrito em todos os seus aspectos na proposta. 
 

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, todas 
deverão possuir o mesmo projeto e ser essencialmente igual com todas as peças 
correspondentes intercambiáveis. O projeto deve sempre permitir fácil manutenção, 
conserto e substituição de peças. 

3.2. Material e Mão de Obra 
 

Os materiais / equipamentos a serem fornecidos devem ser fabricados e montados 
com mão-de-obra de primeira qualidade, de acordo com as melhores técnicas 
disponíveis. Somente serão aceitos materiais novos, adequados, de boa qualidade, 
uniformes e sem defeitos de fabricação. 
 

O fornecedor deverá informar quaisquer alterações de projeto (peças, placas, software, 
componentes eletrônicos, mecanismos, borneiras, conectores, etc...) e dos materiais 
utilizados, caso o equipamento proposto já tenha sido fornecido em lotes anteriores. 

3.3. Condições de Serviço 
 

Os materiais / equipamentos abrangidos por esta Especificação deverão ser 
adequados para operar a uma altitude de até 1.000 metros, em clima tropical, com 
temperatura ambiente de -10°C até 50°C, com média diária de 30°C, umidade relativa 
até 99%, precipitação pluviométrica média anual de 1.500 a 3.000 milímetros, sendo 
que os materiais / equipamentos ficarão expostos ao sol, chuva, poeira e atmosfera 
salina ao nível do mar. 
 

O clima contribui para a formação de fungos e acelera a deterioração e a corrosão. O 
Fabricante deverá providenciar a tropicalização e tudo mais que for necessário para o 
bom desempenho dos materiais / equipamentos nas condições objeto deste item. 

3.4. Normas Recomendadas 

Para fins de projeto, seleção de matéria prima, fabricação, controle de qualidade, 
ensaio e inspeção dos materiais / equipamentos, deverão ser seguidas as exigências 
contidas nesta Especificação e desde que não estejam em conflito com a mesma, as 
últimas revisões das normas abaixo relacionadas: 
 
ANSI - American National Standards Institute  
IEC - International Electrotechnical Commission 
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers  
NEMA - National Electrical Manufacturers Association  
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ASTM - American Society for Testing and Materials  
ASME - American Society of Mechanical Engineers  
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
BS – British Standard 
  
As normas acima mencionadas pretendem apenas ser descritivas e não restritivas e 
não excluem outras reconhecidas, desde que assegurem qualidade igual ou superior, 
e que o Fabricante cite em sua Proposta e anexe a mesma, cópias das normas 
alternativas aplicáveis ou parte delas. A COPEL caberá decidir se a qualidade da 
norma alternativa proposta é igual ou superior às normas acima recomendadas. 

3.5. Normas Técnicas da COPEL 
NTC 811249      - Porta Fusível Tipo “C” 
NTC 811234/35 - Base de chave fusível tipo C - Porcelana 
NTC 810031      - Chave Fusível de Distribuição – Especificação 

3.6. Unidades de Medida e Idiomas 
 

As unidades do Sistema Internacional de Unidades serão usadas para as referências 
da proposta, inclusive descrições técnicas, unidades das grandezas medidas pelo 
controle eletrônico, especificações, desenhos e quaisquer documentos ou dados 
adicionais. Qualquer valor indicado, por conveniência, em outro sistema de unidade, 
deverá também ser expresso em unidades do Sistema Internacional de Unidades 
(para efeito de conversão considera-se nestas Especificações 1 kgf = 10N). Todas e 
quaisquer instruções escritas apresentadas pelo Fabricante, tais como: manuais, 
cartas, artigos, catálogos e dizeres em desenhos, deverão ser redigidas no idioma 
português, para Fabricantes nacionais, e nos idiomas português e inglês, para 
Fabricantes estrangeiros. Os Fabricantes estrangeiros devem providenciar 
intérpretes da língua portuguesa para tratar com os representantes da COPEL, no 
local de inspeção, em qualquer época. 

 

3.7. Definições e Terminologias 
 

Devem ser adotadas as definições e terminologias estabelecidas pelas normas das 
organizações mencionadas no item 3.4 desta Especificação. 

3.8. Cronograma de Fabricação e Entrega 
 

Após, esclarecidos todos os detalhes técnicos e comerciais e recebida a Ordem de 
Compra, o Fabricante deverá, para cada item, elaborar um cronograma que indique 
todas as fases de fabricação, teste, inspeção e entrega dos materiais / equipamentos. 
Três cópias desses cronogramas deverão ser enviadas a COPEL, até 30 (trinta) dias 
após o recebimento da Ordem de Compra. 
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3.9. Configuração dos Sistemas Elétricos da COPEL 
 

3.9.1. Sistema 13,8 kV 

 

Sistema 13,8 kV em Delta (triângulo) de Neutro Isolado, aterrado através de Reator ou 
Transformador de Aterramento, com relação: 3 < X0/X1 < 10, frequência de 60Hz, 
conforme configuração abaixo, para proteção contra faltas fase-terra, sendo permitida 
a ligação de transformadores de distribuição monofásicos entre fases e de trifásicos 
em triângulo. 
 
 
 
 

Onde : Vp = Tensão Primária 
Vs = Tensão Secundária 
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3.9.2. Sistema 34,5kV 

 

Sistema 34,5 kV em Estrela com neutro efetivamente aterrado, com relação: X0/X1 ≤  
3 e R0/X1 ≤ 1, frequência de 60Hz , conforme configuração abaixo , sendo os 
transformadores de distribuição monofásicos ligados entre fase e terra e os trifásicos 
em estrela aterrada. 
 

 

Onde : Vp = Tensão Primária 
Vs = Tensão Secundária 
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3.10. Amostra e Desenhos 
 

O Fabricante deverá submeter à análise e aprovação da COPEL, antes do início de 
fabricação, uma amostra para cada código de material proposto, para fins de 
comprovação de adequação aos padrões de montagem da COPEL. 

3.10.1. Aprovação de Desenhos 

 

O Fabricante deverá submeter à análise e aprovação da COPEL, antes do início de 
fabricação do material / equipamento, para cada item do fornecimento, 2 (duas) 
cópias impressas dos desenhos relacionados no item 3.10.3 desta Especificação. 
 

Feita a verificação, será devolvida ao Fabricante uma cópia de cada desenho, com o 
carimbo da COPEL conforme indicação abaixo: 
 

a) Aprovado sem ressalvas; 
b) Aprovado com ressalvas; 
c) Não aprovado. 

 

No caso "a", o Fabricante poderá proceder à fabricação. 
 

No caso "b", o Fabricante poderá proceder a fabricação desde que feitas as correções 
indicadas, submetendo novamente à aprovação da COPEL 1 (uma) cópia via impressa 
dos desenhos, que deverão ser encaminhados num prazo mínimo de 15 dias úteis 
antes do início da inspeção. 
 

No caso "c", o Fabricante deverá re-submeter à aprovação da COPEL 2 (duas) cópias 
impressas dos desenhos. 
 

Após aprovação dos desenhos pela COPEL, o Fabricante deverá enviar num prazo 
mínimo de 15 dias úteis antes do início da inspeção, 1 (uma) cópia impressa dos 
desenhos aprovados e também na extensão pdf em meio eletrônico, reservando-se a 
COPEL o direito de recusar o lote caso este prazo não seja atendido. A inspeção e a 
aceitação dos seccionalizadores serão feitas com base nos desenhos com carimbo 
"Aprovado sem ressalvas". 
 

A aprovação de qualquer desenho pela COPEL não exime o Fabricante da plena 
responsabilidade quanto ao funcionamento correto do seccionalizador, nem da 
obrigação de fornecê-lo de acordo com os requisitos da Ordem de Compra, das 
normas e desta Especificação. Qualquer requisito exigido nas Especificações e não 
indicado nos desenhos, ou indicados nos desenhos e não mencionado nas 
Especificações tem validade como se fosse exigido nos dois. No caso de discrepância 
entre os desenhos e Especificações, vigorarão as Especificações, exceto para os 
desenhos de fabricação já aprovados. 
 

3.10.2. Apresentação dos Desenhos 

 

Todos os desenhos e tabelas deverão ser confeccionados nos formatos 
padronizados pela norma ABNT-NBR 5984, obedecendo sempre as seguintes 
espessuras mínimas de traços e tamanhos mínimos de letras conforme abaixo: 
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FORMATO DIMENSÕES ESPESSURA DE TAMANHO DE LETRAS 
  TRAÇOS  

A0 841 X 1.189 mm 0,2 mm 3 mm 
A1 594 X 841 mm 0,2 mm 3 mm 
A2 420 X 594 mm 0,1 mm 2 mm 
A3 297 X 420 mm 0,1 mm 2 mm 
A4 210 X 297 mm 0,1 mm 2 mm 

    

 

Desenhos que não obedeçam à padronização anterior serão recusados pela 
COPEL, devendo o Fabricante elaborar um novo desenho que atenda as condições 
aqui especificadas. 

 

Os desenhos deverão ser também apresentados na extensão pdf em meio eletrônico, 
feitos através de CAD desde de que obedecendo aos requisitos acima. Deve ser 
incluído também o arquivo com índice dos desenhos. 

 

3.10.3. Relação de Desenhos 
 

a) Desenhos de contorno do seccionalizador, indicando a localização de todos os 
acessórios e componentes com as respectivas dimensões; 

 
b) Desenhos da base ou dos suportes com dimensões e cotas, peso completo 

para operação, etc.; 
 

c) Desenhos detalhados dos componentes com todas as dimensões 
necessárias para a montagem ou substituição; 

 
d) Desenhos construtivos e esquemas funcionais do mecanismo de operação, 

mancais, articulações, transmissões, etc.; 
 

e) Desenhos de detalhes e componentes das placas eletrônicas com dimensões 
e cotas nas vistas frontal, superior e lateral, e esquemas funcionais e de 
ligação dos circuitos de controle; 

 
f) Desenhos dos diagramas de fiação dos dispositivos de potencial e esquema 

das ligações dos transformadores de corrente; 
 

g) Lista de cablagem da fiação; 
 

h) Desenho das placas de identificação do seccionalizador; 
 

i) Desenho das dimensões dos contatos; 
 

j) Desenho das estruturas suportes, incluindo as dimensões e pontos de fixação; 
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k) Desenhos de todas as ferramentas especiais necessárias à montagem, ajuste e 

manutenção do seccionalizador; 
 

l) Qualquer outro desenho necessário para montar, operar e reparar os 
seccionalizadores; 

 
m) Desenho da embalagem. 

 

Os desenhos deverão apresentar as dimensões e respectivas tolerâncias garantidas. 

 

3.10.4. Manual de Instruções Técnicas e de Manutenção 

 

O Fabricante deve remeter, através de via impressa e em arquivos digitais, os Manuais 
de Instruções Técnicas e de Manutenção atualizados, para cada tipo diferente de 
equipamento. 
 

Quando da emissão da Ordem de Compra, o fornecedor deverá providenciar a 
confecção de cópias impressas e arquivos digitais dos manuais de instruções técnicas 
e de manutenção, conforme quantidades abaixo : 
 

· 10 (dez) vias até a ocasião do embarque do seccionalizador;  
· 1 (uma) via com cada seccionalizador embarcado, limitado ao máximo de 50. 

 

Os manuais devem conter no mínimo as seguintes informações : 
 

a) Instruções completas cobrindo descrição de funcionamento, manuseio, 
instalação, ajustes, operação, manutenção do seccionalizador; 

 
b) Relação completa de todos os componentes e acessórios, incluindo nome, 

descrição, número de referência, número de catálogo, quantidade usada, 
identificação no desenho e instruções para aquisição quando necessário. No 
caso de peças sobressalentes constituídas por um conjunto de componentes, 
este deverá ser claramente identificado; 

 
c) Diagramas esquemáticos legíveis de todos os circuitos eletrônicos e elétricos; 

 
d) Guia de manutenção com os principais defeitos que possam ocorrer, causas 

prováveis e metodologia para localização dos componentes danificados quando 
for o caso; 

 

e) Descrição completa de todas as partes dos circuitos eletrônicos, incluindo 
procedimentos de calibração e ajustes (possíveis) de todas as funções do 
controle eletrônico; 

 
f) "Layout" de localização de componentes e pontos de teste na placa de circuito 

impresso; 
 

g) Desenhos completos do seccionalizador; 
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h) Ajustes com indicação dos pontos de testes e grandezas a serem medidas, bem 
como valores esperados; 

 
i) Instrumentos de ensaio especiais recomendados para o teste do seccionalizador 

quando for o caso; 
 

j) Relação e desenhos de todas as ferramentas especiais fornecidas pelo 
Fabricante e necessárias à montagem, operação e manutenção dos 
seccionalizadores;  

 
k) Informar características e propriedades de todos os lubrificantes utilizados pelo 

seccionalizador, adesivos para vedação, solventes e outros produtos químicos 
utilizados. 

 
l) Manual detalhado com os esquemas lógicos de proteção, controle e comando; 

 
m) Manual detalhado das funções de proteção e ajustes. 

 

3.11. Garantia 
 

Todos os seccionalizadores e seus acessórios, mesmo que não sejam de sua 
fabricação, serão garantidos pelo Fabricante contra falhas ou defeitos de materiais e 
mão-de-obra durante o período de 60 (sessenta) meses a partir da data de entrega 
no Almoxarifado Central da COPEL no Atuba em Curitiba. 

 

O Fabricante terá um prazo de trinta (30) dias a partir da notificação de defeito para 
efetuar prontamente reparos, correções, reformas, reconstruções e até mesmo, 
substituição de componentes ou de todo o seccionalizador no local de instalação do 
equipamento, no sentido de sanar todos os defeitos, imperfeições ou partes falhas de 
materiais ou de fabricação que venham a se manifestar, sob pena de multa no valor 
equivalente a 10% do preço de um equipamento completo, por cada equipamento 
avariado para cada mês de atraso, sendo que todas as despesas com material, 
transporte, mão de obra, ensaios, estadias, desembaraços aduaneiros, impostos, 
taxas, etc, correrão por conta do Fabricante. 
 

No caso de substituição de peças ou materiais / equipamentos defeituosos, sejam no 
controle eletrônico, mecanismo ou nas buchas, o prazo de garantia para estas peças, 
deverá ser estendido para um novo período de 60 (sessenta) meses a partir da data de 
liberação da peça consertada. 
 

A COPEL reserva-se o direito de, a qualquer tempo, rejeitar todo o lote e solicitar sua 
substituição, se a falha constatada for oriunda de erro de fabricação ou erro de projeto, 
independente da ocorrência de defeito em cada seccionalizador, tal que comprometa o 
desempenho operacional de todas as unidades do lote. 
 
No caso de rejeição integral do lote por erro de projeto e/ou fabricação o fornecedor 
deverá arcar também com os custos de desinstalação e reinstalação dos 
equipamentos. 
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3.11.1. Direito de Operar com Material / Equipamento Insatisfatório 

 

Mediante a devida comunicação da ocorrência do defeito ao Fabricante, a COPEL 
reserva-se o direito de optar pela permanência do material / equipamento insatisfatório 
em operação, até que possa ser retirado do serviço sem prejuízo para o sistema e 
entregue ao Fabricante para os reparos definitivos. 
 

3.12. Ferramentas Especiais 
 

O Fabricante deve fornecer juntamente com os seccionalizadores em sua Proposta, 
as ferramentas especiais necessárias para realizar a montagem, operação, 
configuração e manutenção do seccionalizador. 
 

3.13. Acessórios Opcionais 
 

O Fabricante deve cotar a parte, todos os acessórios opcionais disponíveis para cada 
tipo de seccionalizador, além de fornecer informações detalhadas a respeito da função 
específica de cada componente. 
 

O Fabricante deve informar na Proposta o preço unitário de todos os acessórios 
disponíveis para aplicação e complementação dos seccionalizadores. 
 

A aquisição destes acessórios fica a critério exclusivo da COPEL. 
 

3.14. Peças Sobressalentes 
 

O Fabricante deverá cotar à parte cada item das Peças Sobressalentes. 
 

As listas deverão incluir os respectivos preços unitários e a numeração codificada 
das peças sobressalentes, para facilitar estocagem. 
 

As peças deverão ser intercambiáveis, ou seja, a peça original ao apresentar defeito 
poderá ser simplesmente substituída pela sobressalente, sem a necessidade de 
alterações de projeto. 
 

As peças sobressalentes deverão ser identificadas por tipo e serão idênticas às 
correspondentes no seccionalizador original. Serão submetidas à inspeção e ensaios 
e deverão ser incluídas na mesma remessa do seccionalizador, embaladas em 
volumes separados e marcados claramente: "PEÇAS SOBRESSALENTES". 
 

O Fabricante deverá comprometer-se a fornecer, durante um período de 10(dez) anos, 
a contar da data de entrega dos seccionalizadores, qualquer peça, cuja substituição 
venha a ser necessária, devendo entregá-las no máximo 2 (dois) meses após a data 
de emissão da ODC (ordem de compra) para aquisição das mesmas ou liberação da 
Guia de Importação. 
 

A aquisição destas peças sobressalentes fica a crit ério exclusivo da COPEL. 
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4. INSPEÇÃO E ENSAIOS  
 

4.1. Inspeção 
 

A COPEL reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar o material / equipamento 
abrangido por esta Especificação quer no período de fabricação, quer na época do 
embarque ou em qualquer momento que julgar necessário. 
 

O Fabricante deverá avisar a COPEL, com antecedência de 15 (quinze) dias para 
Fabricante Nacional e de 30 (trinta) dias para Fabricante Estrangeiro, sobre a data 
em que o material / equipamento estará pronto para inspeção. 
 

O Fabricante deverá enviar a COPEL, no mínimo, 60 ( sessenta) dias antes do início 
dos testes, as características dos equipamentos, aparelhos e instrumentos a serem 
utilizados nos ensaios, com as respectivas classes de precisão e detalhes de como 
serão realizados, mostrando os diagramas de conexões. 
 

Todos os equipamentos e instrumentos deverão estar aferidos e calibrados por órgão 
competente e possuir certificado de aferição e calibração dentro do prazo de validade. 
 

Os métodos de ensaio dos materiais / equipamentos deverão estar de acordo com 
esta especificação e com as normas recomendadas, em suas últimas revisões. 
 

As características dos equipamentos, aparelhos e instrumentos utilizados durante os 
ensaios não deverão se alterar com as variações de frequência, correntes ou tensão 
dos circuitos que os alimentam. Todas as correções necessárias deverão ser feitas 
para satisfazer às condições padronizadas. 
 

4.2. Custos de Inspeção 
 

Os custos de viagem para 2 (dois) inspetores da COPEL, sendo 1 (um) da área da 
Engenharia de Distribuição e 1 (um) da área de Inspeção de materiais, correrão por 
conta da COPEL, exceto as passagens aéreas de ida e volta em classe econômica 
que será reservada pela COPEL e o pagamento deverá ser feito pelo fornecedor 
diretamente à agência de viagem. 
 

O fornecedor deverá, necessariamente, incluir os custos das passagens aéreas dos 
inspetores da COPEL e demais custos próprios decorrentes da realização dos ensaios 
de recebimento no custo do seccionalizador. 
 

No caso de inspeção no Brasil, o fornecedor deverá providenciar também as 
passagens aéreas de ida e volta em classe econômica dos inspetores nos finais de 
semana caso o período de inspeção ultrapasse 5 dias úteis. 
 

A forma de julgamento das propostas deverá ser global pelo menor valor, incluindo: 
 

o o custo do seccionalizador;  
o os custos de treinamento, conforme cotação em separado pelo 

fornecedor, item 10 da especificação.  
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o os custos de viagem (diárias de hotel, alimentação e táxi) de inspeção 
de responsabilidade da COPEL. 

 

Os custos de viagem de responsabilidade da COPEL serão informados no edital de 
compra e farão parte do julgamento das propostas. No cálculo dos custos de viagem 
de inspeção de responsabilidade da COPEL, serão considerados, o número de 
inspetores, o local de inspeção, o período de inspeção e os valores normalizados na 
COPEL de diárias de alimentação, traslado terrestre (ônibus, metrô, táxi), seguro 
saúde, lavanderia e pernoite (hotel). 
 

Cálculo do período necessário para inspeção dos seccionalizadores: 

 

- 1 dia útil para reunião inicial e esclarecimentos técnicos; 
 

- 1 dia útil de inspeção para cada 20 (vinte) seccionalizadores; 
 

- 1 dia útil para reunião técnica final, preenchimento dos relatórios de ensaio 
e do Boletim de Inspeção (BIM). 

 

Exemplificando : 
lote de 400 seccionalizadores  
apenas 20% do lote será inspecionado pela COPEL = 80 

seccionalizadores  
dias úteis : 1 + (80/20) + 1 = 1 + 4 + 1 = 6 dias úteis 
finais de semana : 2 dias 

 

Total de dias para definição do cálculo do adiantamento = 8 dias 
 

Reunião inicial e esclarecimentos Técnicos : Antes do início da Inspeção de 
Recebimento dos equipamentos, o Fabricante deverá prestar esclarecimentos 
técnicos, para os inspetores da COPEL, em pelo menos os seguintes departamentos 
da fábrica: 

a) Projeto; 
b) Fabricação e montagem; 
c) Operação e manutenção; 
d) Proteção: Explicação detalhada de todos os ajustes e funções de proteção 
com as respectivas faixas de parametrização. 

 

Os esclarecimentos técnicos deverão ser ministrados em língua portuguesa, ou com 
acompanhamento de um intérprete (tradutor), a ser custeado pelo Fabricante. 
 

O Fabricante tomará, as suas expensas, todas as providências e custos próprios 
decorrentes da realização dos ensaios de recebimento para que a inspeção dos 
materiais / equipamentos, no local de fabricação, se realize em condições adequadas, 
de acordo com as normas recomendadas e com esta Especificação. 
 

O Fabricante deverá proporcionar todas as facilidades para o livre acesso aos 
laboratórios, às dependências onde estão sendo fabricados os materiais / 
equipamentos em questão, ao local de embalagem, etc, bem como fornecer pessoal 
habilitado a prestar informações e executar os ensaios de recebimento, além de 
disponibilizar todos os dispositivos (fontes) , instrumentos, etc, para realizá-los. 
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4.3. Tipos de Ensaios 
 

Os ensaios previstos nesta Especificação são classificados em: 
 

a) Ensaios de tipo; 
 

b) Ensaios de recebimento; 
 

c) Ensaios complementares. 
 

No entanto, os ensaios relacionados não invalidam a realização, por parte do 
Fabricante, daqueles que julgar necessário ao controle de qualidade do seu produto. 
 

4.3.1. Ensaios de Tipo 

 

Ensaio realizado em laboratório independente para verificação de determinadas 
características de projeto do seccionalizador. 
 

Os Certificados de Ensaio deverão ser emitidos por laboratório independente 
tecnicamente capacitado e credenciado pelo INMETRO para laboratórios nacionais ou 
por órgão equivalente para laboratórios internacionais. 
 

Ensaios de Tipo realizados em Laboratórios Internacionais deverão ser devidamente 
comprovados através dos CERTIFICADOS originais ou cópias impressas submetidas 
à veracidade do Consulado do país de origem no Brasil. 
 

Os respectivos RELATÓRIOS contendo o processo de ensaio e os resultados obtidos 
deverão ser comprovados através de cópias autenticadas por órgão competente do 
país de origem. 
 

Ensaios de Tipo realizados em Laboratórios Nacionais deverão ser devidamente 
comprovados através dos CERTIFICADOS originais e respectivos RELATÓRIOS ou 
cópias completas autenticadas por órgão competente no Brasil. 
 

A COPEL irá desclassificar Propostas com Certificados de Ensaios de Tipo efetuados 
pelo próprio laboratório do Fabricante, exceto se for comprovado por órgão 
competente que o laboratório do fabricante é credenciado para efetuar estes ensaios 
ou se os ensaios tenham sido acompanhados e aprovados pelos inspetores da 
COPEL. 
 

A COPEL irá desclassificar Propostas com Certificados de Ensaios de Tipo com mais 
de 10 (dez) anos de realização. 
 

A COPEL irá desclassificar Propostas com Certificados de Ensaios de Tipo se o 
seccionalizador sofreu modificações no projeto original. 
 

Caso os ensaios tenham sido realizados no Laboratório do KEMA, deverá ser 
apresentado o “CERTIFICATE”, e não será aceito o “REPORT OF PERFORMANCE”. 
Todos os ensaios de tipo, de compatibilidade eletromagnética EMC, deverão ter grau 
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de aprovação tipo 1 ou “A”, isto é, sem ocorrência de qualquer problema durante os 
ensaios. 
 

Os ensaios de tipo elencados abaixo devem atender a norma IEEE C 37.63 – 
2013. 
 

São os seguintes os ensaios de tipo: 
 

a) Ensaio de impulso em uma unidade montada numa base de chave fusível 
tipo C que atenda as Normas do item 3.5; 

 
b) Ensaio de elevação de temperatura em uma unidade montada numa base 

de chave fusível tipo C que atenda as Normas do item 3.5; 
 

c) Ensaios de corrente suportável em uma unidade montada numa base de 
chave fusível tipo C que atenda as Normas do item 3.5; 

 
d) Ensaio de operações mecânicas  em uma unidade montada numa base de 

chave fusível tipo C que atenda as Normas do item 3.5; 
 

e) Ensaio de rádio interferência em uma unidade montada numa base de 
chave fusível tipo C que atenda as Normas do item 3.5; 
 

f) Ensaio de análise química da liga de cobre conforme NBR-6941-2015 ou 
Norma internacional equivalente; 
 

g) Grau de proteção para o equipamento completo no mínimo IP67, conforme 
IEC 60529. 

4.3.2. Ensaios de Recebimento 

 

Ensaios realizados nas instalações do Fabricante, com a presença dos inspetores da 
COPEL, ou em órgão tecnicamente capacitado, por ocasião de recebimento de cada 
lote, devendo seus custos, estarem incluídos no preço dos seccionalizadores. 
 

São os seguintes os ensaios de recebimento: 
 

a) Inspeção Visual (acabamento, identificação, acondicionamento), 
verificação dimensional, montagem e desmontagem do seccionalizador 
numa base de chave fusível tipo C – padrão COPEL, verificando as 
dimensões e problemas de fixação; 

 

b) Verificação da espessura do revestimento de prata dos contatos, (mín. 
8 micrometros) conforme Norma na ASTM B-545; 

 
c) Ensaio de operação mecânica : deve suportar 50 operações mecânicas 

consecutivas com vara de manobra, sendo as últimas 25 efetuadas com 
equipamento auxiliar para abertura sob carga (loadbuster). Deve ser 
realizado com o seccionalizador instalado em uma base de chave fusível 
tipo C que atenda as Normas do item 3.5, montada em uma estrutura 
rígida e na posição normal de utilização em serviço. 
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d) Ensaio de corrente mínima de atuação (mínimo trip), determinação se o 

seccionalizador é ativado para correntes de pickup de +/-10% da corrente  
ajustada no equipamento, baseado na Norma IEEE C 37.63, aplicando 
corrente no seccionalizador; 

 
e) Ensaio de ciclo de operação, verificando se o seccionalizador efetua a 

contagem correta dos desligamentos da retaguarda e opera; 
 

f) Ensaio de corrente de inrush, verificando se o seccionalizador não 
efetua a contagem para correntes de inrush; 

 
g) Pintura: caso o seccionalizador possua partes pintadas, serão feitos os 

seguintes ensaios:  
- Aderência, conforme Norma ASTM D 3359, método B ou conforme ABNT 

MB - 985. 
- Espessura de camada, medida com aparelho eletrônico ou pela caneta 
magnética (calibre de espessura). A pintura deverá ser refeita caso não 
seja aprovada nos ensaios ou apresente algum dos defeitos abaixo:  
1. Pouca elasticidade; 
2. Trincas; 
3. Má aderência;  
4. Cor da tinta de acabamento em desacordo com a especificada; 
5. Enrugamento;  
6. Porosidade; 
7. Falta de uniformidade; 

 
h) Verificação da Embalagem e sobressalentes, conforme exigência COPEL; 
i) Ensaio de estanqueidade a intempéries para grau de proteção IP67. 
j) Ensaio de resistência mecânica do olhal: o olhal do seccionalizador deve 

suportar um esforço de tração de no mínimo 200 daN, na direção 
perpendicular à base da chave, sem apresentar deformação permanente 
nem ruptura; 

4.4. Procedimentos para Execução dos Ensaios 
 

Os ensaios devem ser realizados conforme esta especificação e conforme as normas 
das organizações, citadas no item 3.4 desta Especificação. 
 

Todos os seccionalizadores devem estar completamente montados, com todos os 
acessórios ligados e prontos para entrar em serviço. Todos os instrumentos e 
equipamentos a serem utilizados nos ensaios deverão possuir aferição e calibração 
por órgão competente e possuir os certificados de aferição e calibração dentro do 
prazo de validade. 

 

4.5. Formação da Amostra 

4.5.1. Ensaios de Recebimento 
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O fabricante deverá efetuar, antes do início da inspeção, todos ensaios de 
recebimento relacionados no item 4.3.2, em 100% do lote e apresentar relatórios com 
registros dos resultados dos ensaios efetuados, devidamente assinados pelo 
responsável técnico da Fábrica. 
 

No período da inspeção, a equipe de inspetores da COPEL analisará e validará os 
relatórios dos ensaios de recebimento efetuados pelo fabricante e selecionará 
aleatoriamente uma amostra, conforme abaixo: 
 

O tamanho da amostra será de 20 % do lote (no mínimo em 10 (dez) unidades) para 
os ensaios a, d, e, f, listados no item 4.3.2. 
 

O tamanho da amostra será de 10 % do lote (no mínimo em 05 (cinco) unidades) para 
os ensaios b, c, g, h, listados no item 4.3.2. 
 
O tamanho da amostra será de no mínimo em 05 (cinco) unidades para os ensaios i e 
J listados no item 4.3.2. 
 

A amostra será escolhida pelos Inspetores da COPEL, nos lotes prontos para 
embarque. Não será, para este fim, aceito a fabricação de lote piloto. 
 

Caso o fornecedor não apresente o relatório dos ensaios de recebimento efetuados 
antes da inspeção, a amostra será então de 100% do lote. 

 

4.6. Aceitação ou Rejeição 

4.6.1. Generalidades 

 

A aceitação do material / equipamento e acessórios, pela COPEL, seja pela 
comprovação dos valores, seja por eventual dispensa de inspeção, não eximirá o 
Fabricante de sua responsabilidade em fornecer o material / equipamento em plena 
concordância com a Ordem de Compra e com esta Especificação, nem invalidará ou 
comprometerá qualquer reclamação que a COPEL venha a fazer baseada na 
existência de material / equipamento inadequado ou defeituoso. Caso o material / 
equipamento seja rejeitado pelos inspetores durante os ensaios de recebimento do 
lote, todas as despesas de re-inspeção para os inspetores, tais como transporte 
aéreo (passagem aérea de ida e volta em classe econômica) e terrestre, hospedagem, 
alimentação, lavanderia, seguro saúde com validade para o período de re-inspeção e 
etc, correrão por conta do Fabricante. 
 

Os custos de viagem de re-inspeção, exceto a passagem aérea, serão adiantados 
pela COPEL para os inspetores e serão cobradas posteriormente, contra 
apresentação dos comprovantes das despesas efetuadas, do valor total da ODC para 
fornecedores nacionais ou através de Cobrança Bancária para fornecedores 
Internacionais. 
 

A passagem aérea de ida e volta em classe econômica será reservada pela COPEL e 
o pagamento deverá ser feito pelo fornecedor diretamente para a agência de viagem. 
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O período para re-inspeção dos seccionalizadores deverá ser calculado conforme a 
seguir: 
 

- 1 dia útil de re-inspeção para cada 20 (vinte) seccionalizadores; 
 

- 1 dia útil para reunião técnica final e preenchimento do Boletim de 
Inspeção. 

 

Por outro lado, a rejeição do material / equipamento em virtude de falhas constatadas 
através da Inspeção, durante os ensaios ou em virtude da discordância com a Ordem 
de Compra ou com esta Especificação, não eximirá o Fabricante de sua 
responsabilidade em fornecer o material / equipamento na data de entrega prometida. 
 

Se, na opinião da COPEL, a rejeição tornar impraticável a entrega na data prometida 
ou se tudo indicar que o Fabricante será incapaz de satisfazer os requisitos exigidos, a 
COPEL reserva-se o direito de rescindir todas as suas obrigações e adquirir o 
material / equipamento em outra fonte, sendo o Fabricante considerado como infrator 
da Ordem de Compra, estando sujeito às penalidades aplicáveis ao caso. 

4.6.2. Ocorrência de Falhas nos Ensaios de Recebimento 

 

Caso ocorra alguma falha na amostra de 20% do lote, durante os ensaios de 
recebimento, o fabricante deve analisar e corrigir os desvios em todo o lote. Após a 
correção destas deficiências os ensaios de recebimento terão sequência em uma 
segunda amostragem de 20% do lote, totalizando 40% do lote, não devendo ocorrer 
falhas. Caso novamente ocorra uma falha, todo o lote será recusado. 
 

Caso ocorra alguma falha na amostra de 10% do lote, durante os ensaios de 
recebimento, o fabricante deve analisar e corrigir os desvios em todo o lote. Após a 
correção destas deficiências os ensaios de recebimento terão sequência em uma 
segunda amostragem de 20% do lote, totalizando 30% do lote, não devendo ocorrer 
falhas. Caso novamente ocorra uma falha, todo o lote será recusado. 

4.7. Plano de Inspeção e Testes - PIT 
 

O Fabricante deverá enviar a COPEL, dentro de 15 (quinze) dias, após o recebimento 
da Ordem de Compra, o PIT com o modelo dos relatórios de ensaios de recebimento, 
3 (três) vias dos formulários a serem usados e preenchidos durante a inspeção, os 
quais serão devolvidos, aprovados ou com as modificações julgadas necessárias. 
 

Esses relatórios deverão conter, no mínimo: 
 

a) Nome do ensaio; 
 

b) Nome da COPEL e do Fabricante; 
 

c) Número da Ordem de Compra da COPEL e da Ordem de Fabricação do 
Fabricante; 

 
d) Local e data do ensaio; 

 
e) Número de série e quantidade do material / equipamento submetido a ensaio; 
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f) Ensaios de Recebimento relacionados no item 4.3.2, com a descrição sumária do 

processo de ensaio (constantes, métodos e instrumentos empregados); 
 

g) Valores obtidos no ensaio. 
 

Logo após cada ensaio será entregue, ao Inspetor da COPEL, 1 (uma) cópia dos 
relatórios que foram preenchidos devidamente rubricados pelo encarregado do ensaio 
e pelo Inspetor. Imediatamente, o Fabricante remeterá, a COPEL, 3 (três) cópias dos 
relatórios, assinadas pelo Encarregado dos ensaios e por funcionário categorizado. 
 

No caso da COPEL dispensar a presença de seus Inspetores durante os ensaios, o 
Fabricante deverá apresentar, além dos referidos relatórios a garantia da autenticidade 
dos resultados. Esta garantia poderá ser dada no próprio relatório ou através de um 
certificado à parte. 
 

Em qualquer dos casos o Fabricante deve apresentar um certificado atestando que o 
equipamento inspecionado está de acordo com todos os requisitos desta Especificação 
e com as modificações ou acréscimos apresentados no Formulário de Preços de 
Proposta. 
 

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

5.1. Pintura 
 

Caso o equipamento possua pintura, o fabricante deverá apresentar, com a proposta, 
descrição detalhada do sistema de pintura de alta performance a ser adotado, o qual 
estará sujeito à aprovação da COPEL. A descrição deverá englobar métodos de 
limpeza da chapa, tratamento anticorrosivos, pintura base, acabamento, métodos de 
secagem e aplicação das tintas, etc. 
 

O esquema de pintura abaixo descrito é o utilizado pela COPEL, devendo o esquema 
de pintura proposto ser de qualidade igual ou superior a ele como referência. 

5.1.1. Pintura Externa (1ª Opção) 
 

1. Tratamento de superfície 
a. Desengraxe das superfícies com uso de solventes segundo a norma SSPC-SP1-63  
b. Jateamento com granalha de aço ao metal branco, padrão Sa3, segundo a norma 

SIS 05-5900 (Swedish Industrial of Standard), ou norma SSPC-SP5-63. 
 

2. Esquema de pintura 
a. Uma demão epóxi poliamida óxido de ferro - 70/80 µm  
b. Uma demão intermediária epóxi poliamida HB-90/110 µm  
c. Uma demão de acabamento poliuretano alifático -  40 µm 
 

A espessura final da película seca deve estar na faixa de 200/230 µm e a tinta de 

acabamento deverá ser na cor cinza claro, referência MUNSELL N 6.5. 
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Caso o Fabricante não disponha do padrão de tinta acima especificado, deverá 
solicitar à COPEL, com a devida antecedência, uma amostra da cor. 
 

A tinta a ser usada deverá ser resistente à ação do meio isolante. 

5.1.2. Pintura Externa (2ª Opção) 
 

Pintura Externa a pó 
 

a) Preparação da Superfície 
 

Deverá ser feita a limpeza através de desengraxe alcalino, decapagem e fosfatização, 
através de processo adequado, de maneira a remover todas as impurezas da 
superfície e propiciar uma boa aderência à tinta. 
 

b) Tinta de acabamento: 
Deverá ser aplicada tinta a pó a base de resina poliéster ou híbrida de epóxi-poliéster, 
por processo eletrostático, na cor cinza-claro notação Munsell N 6.5, com espessura 
mínima de película seca de 80 µm. 
 

A COPEL verificará, na época da instalação, todos os defeitos e falhas no acabamento 
dos materiais / equipamentos. Se tais defeitos e falhas forem atribuídos a deficiências 
dos processos de tratamento usados pelo Fabricante, todo o ônus decorrente de 
recondicionamento e novo tratamento recairão sobre o Fabricante. 
 

5.2. Contatos superior e inferior 
 

As peças metálicas dos contatos superior e inferior devem ser de cobre com teor de 
zinco não superior a 6%, com exceção feita ao dispositivo de disparo que deve ser de 
aço inox ou material não corrosivo. O contato superior deve atender ao dimensional 
do porta fusível de 15 kV e 27 kV conforme NTC 811249 para ser compatível com as 
chaves fusíveis de 15 kV e 27 kV da NTC 810031 e NTC 811234/35. 

5.3. Guarnições (juntas e vedações) 
 

A composição do material a ser empregado para as guarnições deverá ser resistente 
ao meio isolante, às intempéries e ao envelhecimento precoce. Não será aceita 
cortiça como material de guarnição. 
 

As guarnições aparafusadas devem ser projetadas de modo a preservá-las contra a 
ação da água e dos raios do sol, garantindo às juntas estanqueidade à água. De 
preferência, as guarnições devem ser reutilizáveis, quando houver necessidade de 
retirá-las para inspeção ou manutenção, antes de colocar o equipamento em 
operação. 
 

Deverão ser fornecidos desenhos das guarnições utilizadas contendo as dimensões, 
material de fabricação e a posição destas no equipamento. 

5.4. Identificação 
 



NORMA TÉCNICA PARA SECCIONALIZADOR MONOFÁSICO AUTOMÁTICO – NTC 811208 

 

 

 CÓPIA NÃO CONTROLADA - VERIFICAR VERSÃO ATUALIZADA NA INTERNET 
Página 24 

 

 

Cada seccionalizador deve ter identificação através de fita adesiva refletora 
resistente a água e à radiação solar e ser fixada  no sensor. 
 

Os dizeres devem ser gravados na cor preta. Todas as informações constantes na(s) 
placa(s) devem ser escritas em Português e obedecer ao Sistema Internacional de 
Unidades. 
 

A identificação deve ser inteiramente visível. 
 

A identificação deve conter, pelo menos, as seguintes informações: 
 

a) A palavra SECCIONALIZADOR; 
b) Nome do fabricante; 
c) Número de série; 
d) Tipo ou modelo; 
e) Tensão máxima do equipamento, em kV; 
f) Corrente nominal, em Ampères; 
g) Corrente de curto; 
h)  NBI; 
i) Massa; 
j) Mês e ano de fabricação; 
k) Número da Ordem de Compra da COPEL. 

 
Devem estar disponível em QR Code, facilmente lido por um smartphone, as seguintes 
informações: 
 - código do fabricante (CRC – fornecido pela COPEL); 
 - código SAP do material (fornecido pela COPEL); 
 - número de série; 
 - mês e ano de fabricação; 
 - código referência de catálogo. 
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6. REQUISITOS DO SECCIONALIZADOR 

6.1. Conjunto Seccionalizador 
 

O seccionalizador deve ser fornecido completo com todos os acessórios necessários a 
seu perfeito funcionamento, mesmo os não explicitamente citados nesta 
Especificação. 
 

O seccionalizador deve ser apropriado para instalação em base de chave fusível tipo C 
(NTC 811234/35), padrão COPEL de redes aéreas primárias de distribuição na tensão 
de 13,8kV e 34,5kV, 60Hz , sendo que o NBI deve ser 110 kV para 13,8 kV e 150 kV 
para 34,5 kV. 
 

O seccionalizador deve possuir sensor eletrônico e atuador magnético. Não serão 
aceitos seccionalizadores com atuadores químicos ou qualquer elemento que precise 
ser reposto a cada atuação. 
 

O seccionalizador deve suportar por 1 segundo uma corrente simétrica de 4 kA. 
 

O seccionalizador deve suportar uma corrente nominal sustentada por fase de até 
200A. 
 

Os componentes do seccionalizador devem ser projetados para resistirem a vibrações 
próprias dos logradouros de trânsito intenso e pesado. 
 

O seccionalizador deve ser projetado ainda para resistir a raios UV, atmosfera salina e 
poluição industrial. 
 

O tubo do seccionalizador, parte condutora de corrente, deve ser confeccionado em 
alumínio ou cobre estanhado. 
 

Os contatos inferior e superior devem ter uma camada de prata de, no mínimo 8µm de 
espessura. 
 

O olhal do seccionalizador deve ser adequado para operação com vara de manobra e 
suportar uma tração mecânica mínima de 200 daN. 
 

O seccionalizador deve permitir a abertura de correntes de carga até a sua capacidade 
nominal, utilizando ferramenta apropriada (load-buster). 
 

O seccionalizador não deve interromper correntes de falta, porém deve possibilitar o 
fechamento mesmo em condições de curto-circuito. 
 

O tempo de abertura total do seccionalizador não deverá ser maior que 0,5 segundo. 
 

O seccionalizador deve ser livre de manutenção, não sendo necessárias verificações e 
procedimentos periódicos afim de garantir sua correta atuação. 
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6.2. Sensor Eletrônico 
 

O sensor eletrônico deve possuir isolamento polimérico com toda proteção térmica e 
blindagem eletromagnética necessária para o adequado funcionamento do 
seccionalizador. 
 

O sensor eletrônico deve ser auto-alimentado por transformador de corrente, não 
necessitando de fontes de alimentação externas como baterias. 
 

O sensor eletrônico deve possibilitar o ajuste, manual ou via laptop ou via rádio, do 
valor de disparo e do número de operações do equipamento de retaguarda. 
 

O sensor eletrônico não deve permitir a contagem enquanto houver corrente passando 
pelo seccionalizador, sendo que o dispositivo impede a contagem se a corrente for 
maior que 0,3 A. 
 

O sensor eletrônico não deve permitir a contagem quando a corrente for transitória de 
magnetização dos transformadores e de cargas indutivas. 
 

A faixa de ajuste da corrente de disparo (atuação) do sensor eletrônico deve ser de 10 
a 200 A. 
 

O ajuste de número de contagens de abertura do sensor eletrônico deve ser de 1 (um) 
a 4 (quatro) e o tempo de reset deve estar entre 30 a 99 segundos. 
 

O tempo de sensibilização do sensor eletrônico para sobrecorrentes deve ser menor 
ou igual a 50 ms. 
 

O tempo de verificação de linha desenergizada do sensor eletrônico deve ser menor 
ou igual a 100 ms. 
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7. FORMULÁRIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

7.1. SECCIONALIZADOR MONOFÁSICO AUTOMÁTICO DE 13,8 kV: 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAÇÃO 
    

ITEM DESCRIÇÃO COPEL PROPOSTA 
    

01 Modelo do seccionalizador -  

02 Tensão nominal de operação 13,8 kV  

03 Tensão máxima de operação 15,5 kV  

04 Frequência nominal 60 Hz  

05 Nível de impulso, onda 1,2 x 50 ms (NBI) crista 110 kV  

06 Corrente suportável simétrica de curta duração,  1 segundo 4000 A  

07 Corrente nominal sustentada 200 A  

08 Sensor eletrônico necessário  

09 Atuador magnético necessário  

10 Ajuste da Corrente de Disparo (atuação) de 10 a 200 A  

11 Ajuste de Número de contagens de abertura de 1 a 4  

12 Tempo de Reset de 30s a 99s  

13 Tempo máximo de abertura 0,5 s  

14 Tempo de sensibilização do sensor para sobrecorrente ≤ 50 ms  

15 Tempo de verificação de linha desenergizada ≤ 100 ms  

16 Grau de Proteção IP mínimo IP67  

17 
Referência ou Número dos Relatórios / Certificados  de 

ensaios de tipo, conforme item 4.3.1 

a)  

b)  

c) 
 
 

d) 

 

 

e)  

f)  

g)  

18 Observações e exceções às especificações 
- 

 
   

    

 DECLARAÇÃO: "Concordamos com as condições   
 constantes nesta especificação e seus anexos"   

19  -  

 Nome e RG (assinar)   
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7.2. SECCIONALIZADOR MONOFÁSICO AUTOMÁTICO DE 34,5 kV: 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAÇÃO  
     

ITEM DESCRIÇÃO COPEL PROPOSTA  
     

01 Modelo do seccionalizador -   

02 Tensão nominal de operação 34,5 kV   

03 Tensão máxima de operação 38 kV   

04 Frequência nominal 60 Hz   

05 Nível de impulso, onda 1,2 x 50 ms (NBI) crista 150 kV   

06 Corrente suportável simétrica de curta duração,  1 segundo 4000 A   

07 Corrente nominal sustentada 200 A   

08 Sensor eletrônico necessário   

09 Atuador magnético necessário   

10 Ajuste da Corrente de Disparo (atuação) de 10 a 200 A   

11 Ajuste de Número de contagens de abertura de 1 a 4   

12 Tempo de Reset de 30s a 99s   

13 Tempo máximo de abertura 0,5 s   

14 Tempo de sensibilização do sensor para sobrecorrente ≤ 50ms   

15 Tempo de verificação de linha desenergizada ≤ 100ms   

16 Grau de Proteção IP mínimo IP67   

17 
Referência ou Número dos Relatórios / Certificados  de 

ensaios de tipo, conforme item 4.3.1 

a)   

b)   

c) 
  
  

d) 

  

  

e)   

f)   

g)   

18 Observações e exceções às especificações 
- 

  
    

     

 DECLARAÇÃO: "Concordamos com as condições    
 constantes nesta especificação e seus anexos"    

19  -   

 Nome e RG (assinar)    
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8. EMBALAGEM E EMBARQUE 
 

8.1. Generalidades 
 

Tanto as embalagens, como a preparação para embarque estão sujeitas à inspeção, 
que será efetuada baseando-se nos desenhos aprovados. O acondicionamento dos 
materiais / equipamentos deverá ser efetuado de modo a garantir um transporte 
seguro em quaisquer condições e limitações que possam ser encontradas. 
 

O sistema de embalagem deverá proteger todo o material / equipamento contra 
quebras e danos de qualquer espécie, desde a saída da fábrica até a chegada ao local 
de destino, e ser feito de modo que a massa e as dimensões sejam mantidas dentro 
de limites razoáveis, a fim de facilitar o manuseio, o armazenamento e o transporte. 
Todas as embalagens deverão ser manufaturadas com madeira seca e sem emendas 
na madeira. 
 
A embalagem das seccionalizadoras e acessórios deverá ser manufaturada e 
conforme modelo do item 11. 
 
As embalagens não serão devolvidas ao Fabricante. 
 

O material / equipamento será liberado para embarque depois de devidamente 
inspecionado e conferido pelos inspetores da COPEL. 

 

8.2. Marcação da Embalagem 
 

Cada volume deverá apresentar externamente marcação indelével e facilmente legível, 
com pelo menos os seguintes dados: 
 

a) nome do Fabricante; 
b) o nome "COPEL"; 
c) número e item da Ordem de Compra; 
d) quantidade e tipo do material / equipamento, contido em cada volume; 
e) massa total do volume (massa bruta), em quilogramas; 
f) número de série dos equipamentos; 
g) forma de armazenagem e empilhamento máximo das caixas; 
h) cópia impressa da Placa de Identificação. 

 

Marcações adicionais, necessárias para facilidade de transportes de materiais / 
equipamentos importados, poderão ser usadas e serão indicadas na Ordem de 
Compra ou nas Instruções para Embarque. 
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9. DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PROPOSTA 
 

Além do "Formulário de Preços de Proposta", completamente preenchido 
(frente/verso), o Fabricante deverá encaminhar juntamente com a Proposta, para 
análise e aprovação, para cada item do fornecimento, os seguintes documentos: 
 

a) CAPACIDADE TÉCNICA: Atestado de Capacidade Técnica, assinado por 
representante de pessoa jurídica de direito público ou privado, da área de 
Distribuição, Transmissão ou Geração de energia elétrica, no qual deve constar 
declaração de fornecimento de seccionalizadores, indicando as quantidades e o 
funcionamento satisfatório das unidades;  

 
b) DESENHOS: 2 (duas) cópias impressas de todos os desenhos relacionados no 

item 3.10.3 desta Especificação; 
 
c) MANUAIS TÉCNICOS: 1 (uma) cópia impressa de manuais de instruções 

técnicas e manutenção, conforme solicitado no Item 3.10.4 desta Especificação; 
 
d) ENSAIOS DE TIPO: 1 (uma) cópia em arquivo digital e impresso, dos Certificados 

e relatórios originais dos ENSAIOS DE TIPO, conforme item 4.3.1 desta 
Especificação. 

 
e) FORMULÁRIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Preencher os formulários 

com o título "Características Técnicas", conforme item 7.1 e 7.2 desta 
Especificação para cada tipo de seccionalizador; 

 
f) ACESSÓRIOS: Lista de acessórios opcionais e respectivos preços unitários, 

conforme Item 3.13; 
 

g) SOBRESSALENTES: Relação codificada de peças sobressalentes e 
respectivos preços unitários, conforme Item 3.14 desta Especificação; 

 

h) ART: Apresentar cópia autenticada da ART (anotação de responsabilidade 
técnica) emitida pelo respectivo órgão de classe, com identificação do responsável 
técnico pelo projeto do seccionalizador; ou do conselho regional de engenharia do 
país de origem. 

 

i) SOFTWARES: O software de parametrização dos ajustes deverá ser para 
plataforma Windows, compatível com os sistemas operacionais XP, VISTA, 
versões recentes a critério da Copel, de fácil manuseio e entendimento. Os custos 
deste software deverão estar inclusos no custo total do equipamento constante na 
proposta original. 

 

j) AMOSTRA : Uma peça de amostra para cada nível de tensão : 13,8kV e 34,kV, 
para fins de comprovação de adequação aos padrões de montagem da COPEL. 

 

Todos os documentos anexados à Proposta devem estar no índice e com todas as 
páginas devidamente numeradas sequencialmente e rubricadas pelo Fabricante. 
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10. TREINAMENTO 
 

O Fabricante deverá, sem exceção, cotar em separado os custos para 2 (dois) 
treinamentos para 20 participantes cada. 
 

O Fabricante deverá ministrar os treinamentos nas dependências da COPEL em 
Curitiba – PR, com duração mínima de 1 dia útil, após o recebimento dos 
equipamentos nos almoxarifados da COPEL. 
 

Este treinamento deverá ser ministrado em língua portuguesa, ou com 
acompanhamento de um intérprete (tradutor), a ser custeado pelo Fabricante. 
 

O Fabricante deverá avisar a COPEL, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 
para Fabricante nacional e de 30 (trinta) dias para Fabricante estrangeiro, sobre a data 
do treinamento. 
 

Tópicos que devem ser abordados nos treinamentos : 

 

· Arquitetura da unidade;  
· Descrição funcional dos componentes e metodologia de aferição e calibração 

do mecanismo;  
· Ensaios gerais do mecanismo do seccionalizador;  
· Rotinas para facilitar a manutenção e operação;  
· Montagem e desmontagem do mecanismo;  
· Ajustes disponíveis;  
· Funções de proteção;  
· Sensor eletrônico;  
· Fontes de alimentação;  
· Ajustes e ensaios gerais do seccionalizador; 

 
 
 

Após o treinamento haverá uma avaliação do conteúdo apresentado e do instrutor. Os 
custos de treinamento serão pagos ao Fabricante, se a média global da avaliação do 
treinamento atingir nota 7 (sete). Caso contrário, o fabricante deverá repetir o 
treinamento. 
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11. ANEXOS 

Desenho Técnico - Modelo construtivo da Embalagem 

 

  
Cotas em milímetros 

 

 

TRAVESSAS 


