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TABELA 1 
 

  Aplicação em condutores de cobre nu e isolado Compressor  

 Código Tronco Derivação  (*) 

NTC COPEL Escala Diâmetro mínimo e 
máximo a serem 

Escala Diâmetro mínimo e 
máximo a serem 

Mecânico 
40 kN 

hidráulico 
120 kN  

  AWG Métrica 
(mm2) 

aplicados (mm) AWG Métrica 
(mm2) 

aplicados (mm) Índice da 
matriz 

Índice da 
matriz 

2719 15018498 2 35 6,70-7,9 F 8-2 F 10-35 3,22-7,9 C C 

2720 15018521 1/0-2/0 50-70 7,80-11,00 F 8-2 F 10-35 3,22-7,9 - O 

2721 15018525 1/0-2/0 50-70 7,80-11,00 1/0-2/0 50-70 7,80-11,0 - D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

* Compressor - Índice da Matriz: Referência BURNDY 
 

TABELA 2  
 

 Código DIMENSÕES (mm) Resistência mínima Capacidade mínima de 

NTC COPEL A C à tração (daN) condução de corrente (*) (A) 

2719 15018498 22 ± 1,5 27 90 235 

2720 15018521 26,5 37,5 90 235 

2721 15018525 30 40 ± 2,0 90 349 

1 2 3 4 5 6 
 

* Condutor a 75°C - 60Hz - temperatura ambiente 25°C - Vento 2,2km/h. 
 
1. OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas dos Conectores Derivação de Compressão 
para condutores de cobre a serem instalados nas Redes Aéreas de Distribuição localizadas em ambientes agressivos 
(poluição marinha ou industrial). 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Conforme a norma de Materiais de Distribuição Especificação - NTC 810061. 
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3. DEFINIÇÕES 
 
Conforme NBR 5474. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação:  
 
Deve ser gravado no corpo do conector, de forma legível e indelével, no mínimo: 
 
    a) marca ou nome do fabricante; 
    b) seção em mm² e bitola em AWG do maior e do menor condutor a que se aplica; 
    c) índice da matriz aplicável e número de compressões com indicação das partes a serem comprimidas. 
 
4.2 Condições de Utilização: 
 
Os conectores derivação de compressão objeto desta Padronização, são próprios para ligações de condutores de cobre com 
condutores de cobre (NTC 810531/36, NTC 810800/10 e NTC 810830/49) conforme previsto na NTC 853000/490 de 
Montagem de Redes de Distribuição em Ambiente Agressivos. 
 
4.3 Acabamento:  
 
A superfície do conector deve ser isenta de trincas, riscos, lascas, furos, porosidades, rachas ou falhas. Deve ser isento de 
inclusões arestas vivas, partes pontiagudas e rebarbas, que possam danificar os condutores na canaleta. 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material: Em liga de cobre com teor máximo de zinco de 15%. 
 
5.2 Características Técnicas: 
 
5.2.1 Característica Mecânica: Resistência à tração - o conector derivação de compressão instalado nos condutores (tronco e 
derivação) de forma com a matriz indicada nas colunas 9 ou 10 da Tabela 1, não deve permitir o escorregamento ou ruptura 
dos condutores ou sofrer qualquer deformação ou ruptura, quando o condutor for tracionado com os valores de tração da 
coluna 5 da Tabela 2. 
 
O ensaio deve ser realizado usando-se os cabos de maior e menor resistência mecânica e também os de menor e maior 
seção nominal conforme NTC 810531/36, NTC 810800/10 e NTC 810830/49  
 
5.2.2 Características Elétricas:  
 
5.2.2.1 Capacidade de condução de corrente: Instalado o conector conforme o item 5.2.1 desta NTC, não deve ser verificado 
temperatura superior a dos condutores, em qualquer parte do conector após a estabilização térmica da conexão, quando os 
condutores forem percorridos pela corrente alternada indicada na coluna 6 da Tabela 2 desta NTC. 
 
5.2.2.2 Devem ser executados também os ensaios de resistência elétrica, aquecimento, ciclos térmicos e curtos-circuitos, 
conforme a NTC 810061 - Especificação de conectores de cobre. 
 
5.3 Embalagem e Acondicionamento: Consultar o GUIA PARA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS UNITIZADAS , que pode 
ser obtido no site da Copel no seguinte endereço eletrônico: 
www.copel.com, link Fornecedores/Informações/Guia para confecção de embalagens unitizadas.  
 
6. INSPEÇÃO 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição deve estar de acordo com as respectivas 
normas e/ou documentos complementares citados no item 2 desta NTC. 
 
OBS.:  Os condutores utilizados nos ensaios elétricos e mecânicos devem ter formação e características conforme as NTCs 
810531/36, 810800/10 e NTC 810830/49. 


