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OBS.: 1. Medidas em milímetros. 
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corrente (A) 
TRANSFORMADORES 

MONOFÁSICO (kVA) TRIFÁSICO (kVA) 

3084 15019483 novos ou antigos 
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novos ou antigos 

75 e 112,5 

400 

1 2 3 4 5 
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1. OBJETIVO.  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas dos terminais adaptadores, utilizados nos 
terminais de baixa tensão de transformadores a serem instalados nas Redes Aéreas de Distribuição. 
 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.  
 
Conforme a norma de Materiais de Distribuição - Especificação - NTC 810061. 
 
 
3. DEFINIÇÕES. 
 
Conforme NBR 5471. 
 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS. 
 
 
4.1 Identificação: 
 
No corpo do terminal adaptador deve ser gravado de forma, legível, visível e indelével, no mínimo: 
 
    - nome ou marca do fabricante. 
 
4.2 Acabamento: 
 
O terminal adaptador deve ter superfície plana em todo o seu comprimento, ser isento de inclusões, trincas, lascas, rachas, 
porosidades, saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeições incompatíveis com sua utilização. 
 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 
 
5.1 Material: 
 
Em liga de cobre.  As duas faces  do  terminal devem  ser lisas  (base de contato), permitindo  excelente contato elétrico entre 
este terminal e os conectores aplicados nas duas faces. 
 
5.2 Proteção superficial; 
 
O terminal adaptador deve ser revestido de estanho, com camada de espessura mínima de 8 µm para qualquer amostra e de 
12 µm para a média das amostras. 
 
5.3 Características técnicas: 
 
5.3.1 Características mecânicas: O terminal adaptador instalado, conforme detalhe para ensaio acima, não deve apresentar 
deformação permanente ou ruptura, quando aplicado no(s) cabo(s) um esforço  total de tração "F" de 150daN, no mínimo. 
O terminal adaptador deve ser fixado pela parte com 3 furos em linha, nos furos 1 e 3.  
 
a) Aplicar 150 daN apenas no cabo 1, por 1 minuto; 
b) Aplicar 150 daN  apenas no cabo 2, por 1 minuto; 
c) Aplicar 150 daN  total nos dois cabos ao mesmo tempo, por 1 mnuto 
 
5.3.2 Características elétricas: O terminal adaptador instalado e ensaiado conforme a Figura 7 da NBR 9326, não deve 
apresentar em qualquer ponto do seu corpo, elevação de temperatura superior a 5°C quando percorrido pelas correntes 
indicadas na Tabela desta NTC, durante 1 (uma) hora. 
 
5.4  Embalagem e acondicionamento:  Consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
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- Fornecedores 
- Informações 
- Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
 
6. INSPEÇÃO. 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as respectivas 
normas e/ou documentos complementares citados no item 2. 
 
 
7. FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica do mesmo pela SEE / DPRD / 
VPON.  Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Para sua empresa 
- Normas Técnicas 
 


