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1 OBJETIVO 

Esta Especificação estabelece as condições que devem ser satisfeitas por qualquer fornecimento de 
religadores automáticos tripolares de 15,5 kV e 38 kV para instalação externa na rede de 
distribuição, montagem em poste, compostos de mecanismo de abertura e fechamento baseado em 
atuador magnético, mecanismo de interrupção a vácuo, meio isolante em material polimérico e 
gabinete com controle eletrônico e relé micro processado. O relé micro processado deve conter todas 
as funções de proteção, controle, medição e automação constantes desta especificação, de forma 
integrada no software de parametrização e controle. 

    

O controle eletrônico do religador deverá possuir no mínimo as seguintes funções de proteção: 

 

 Sobrecorrente (50/51- fase, 50N/51N – neutro e neutro sensível (SEF - Sensitive Earth Fault); 

 Sobrecorrente direcional de fase (67), neutro (67N) e SEF (67SEF); 

 Sobretensão (59) e Subtensão (27), com temporização (62); 

 Religamento automático (79); 

 

 

 

 

 

 

Código do material: 

Materiais com características idênticas às especificadas receberão os códigos SAP: 

20017014 - RELIGADOR AUTOMATICO PARA REDE - TENSAO NOMINAL: 15,5 KV. 

20017015 - RELIGADOR AUTOMATICO PARA REDE - TENSAO NOMINAL: 38 KV. 

Materiais com características superiores às especificadas receberão códigos específicos, com valores 
máximos quantizados em concordância com as tabelas de atributos do MCPSE 
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2 REQUISITOS GERAIS 

2.1 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 neste 
documento. 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 iguais, com todas as peças correspondentes intercambiáveis. 
O projeto deve sempre permitir fácil manutenção e substituição de peças. 

2.2 Material e Mão de Obra 

Os materiais e/ou equipamentos devem ser fabricados e montados com mão-de-obra devidamente 
treinada e capacitada, 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, tão logo estas ocorram 
sub risco de perderem o cadastro que o permitem participar de processos de compras instaurados. 

2.3 Condições de Serviço 

Os materiais e/ou equipamentos abrangidos por esta especificação devem ser adequados para operar 

em altitude de até 1.000 metros, em clima tropical, com temperatura ambiente de -10oC até 50oC, com 

média diária de 30oC, umidade relativa até 99%, precipitação pluviométrica média anual de 1.500 a 
3.000 milímetros, sendo que os materiais e/ou equipamentos ficarão expostos ao sol, chuva, poeira e 
atmosfera salina ao nível do mar. 

O fabricante deve providenciar os recursos e meios necessários para o bom desempenho dos 
materiais / equipamentos nas condições deste item. 

2.4 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 Electro technical Commission; 

 IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers; 

 NEMA - National Electrical Manufacturers Association; 

 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. Para tanto o fabricante deve 
citá-la em sua Proposta e anexar cópias das normas alternativas aplicáveis ou a parte delas afetas ao 
processo em análise. À Copel caberá decidir se a qualidade da norma alternativa proposta é igual ou 
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superior às normas acima recomendadas. 

2.5 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 nesta especificação 1 kgf = 10N). 
Todas e quaisquer instruções escritas apresentadas pelo fabricante, tais como manuais, cartas, 
artigos, catálogos e dizeres em desenhos, devem ser redigidas no idioma português, para fabricantes 
nacionais, para fabricantes estrangeiros nos idiomas português e uma versão em língua estrangeira 
podendo ser em inglês ou espanhol. Os fabricantes estrangeiros devem providenciar intérpretes da 
língua portuguesa para tratar com os representantes da Copel, no local de inspeção, em qualquer 
época. 

2.6 Definições e Terminologias 

Devem ser adotadas as definições e terminologias estabelecidas pelas normas das organizações 
mencionadas no item 2.4 desta especificação. 
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2.7 Configuração dos Sistemas Elétricos da COPEL 

2.7.1 Sistema 13,8kV 

Sistema 13,8kV 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 
monofásico entre fases e de trifásicos em triângulo. Conforme  Figura 1 

 

Figura 1. Esquemático do sistema de distribuição em 13,8 kV COPEL., onde: Vp = Tensão primária e Vs = Tensão secundária 
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2.7.2 Sistema 34,5kV 

Sistema 34,5kV 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. Conforme Figura 2. 

 

Figura 2. Esquemático do sistema de distribuição em 34,5 kV COPEL., onde: Vp = Tensão primária e Vs = Tensão secundária. 
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2.8 Desenhos 

2.8.1 Apresentação dos Desenhos 

Todos os desenhos e tabelas devem ser elaborados nos formatos padronizados pela norma ABNT-
NBR 16752:2020, obedecendo sempre as seguintes espessuras mínimas de traços e tamanhos 
mínimos de letras conforme abaixo: 

FORMATO DIMENSÕES TAMANHO DE LETRAS 

 
A0 

 
841 X 1.189 mm 

 
3 mm 

A1 594 X 841 mm 3 mm 
A2 420 X 594 mm 2 mm 
A3 297 X 420 mm 2 mm 

A4 210 X 297 mm 
2 mm 

 

 

Desenhos que não obedeçam à padronização anterior serão recusados pela Copel, devendo o 
fabricante elaborar um novo desenho que atenda às condições aqui especificadas. 

Os desenhos, desenvolvidos com ferramenta CAD, devem ser apresentados nas extensões *.dgn, 
*.dxf, ou *.dwg (editáveis) e em extensão *.pdf em meio eletrônico obedecendo aos requisitos acima. 
Deve ser incluído também o arquivo com índice dos desenhos.  

2.8.2 Relação de Desenhos 

a) Desenhos de contorno do religador, indicando a localização de todos os acessórios com as 
respectivas dimensões 

b) Desenhos detalhados das buchas, colunas de isoladores, para-raios e dos conectores externos 
(de linha e de aterramento) com todas as dimensões necessárias para a montagem ou 
substituição destes componentes; 

c) Desenhos construtivos e esquemas funcionais do mecanismo de operação, mancais, 
articulações, transmissões. 

d) Desenhos de detalhes e componentes da cabine do controle eletrônico com dimensões e cotas 
nas vistas frontal, superior e lateral; esquemas funcionais e de ligação dos circuitos de controle. 

e) Desenhos dos diagramas de fiação dos dispositivos de potencial e esquema das ligações dos 
transformadores de corrente. 

f) Lista de cablagem da fiação. 

g) Desenho das placas de identificação da caixa do mecanismo do religador e do controle 
eletrônico. 

h) Desenho das dimensões da câmara de interrupção e contatos. 

i) Desenho detalhado mostrando todas interligações com a caixa do mecanismo, destacando os 
plugues.  

j) Desenho das estruturas suportes, incluindo as dimensões e pontos de fixação. 

k) Desenhos de todas as ferramentas especiais necessárias para a montagem, ajuste e 
manutenção do religador. 

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

m) Desenho da embalagem. 
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n) Desenho com a vista explodida do conjunto eletromecânico e acessórios. 

o) Desenhos de todas as curvas (tempo x corrente) disponíveis no relé do controle, em escala 
log-log. Será aceito o desenho das curvas constantes no manual do relé. Deverá ser enviado 
também, um CD, com os arquivos em planilha eletrônica dos pontos nas extensões *.ods, ou 
*.csv, ou *.xls, ou *.xlsx (mínimo de 300 pontos tempo x corrente por curva) de todas as curvas 
“tempo x corrente" disponíveis no relé.  

Os desenhos devem apresentar as dimensões e respectivas tolerâncias garantidas. 

2.8.3 Aprovação de Desenhos 

Quando da emissão do contrato, o fabricante deverá submeter os desenhos à análise e aprovação da 
Copel, para cada item do fornecimento, enviando cópias digitais dos desenhos relacionados no item 
2.8.2 desta Especificação. 

A Copel informará o fabricante, em prazo definido a contar da data do recebimento, o resultado da 
análise e disponibilizará uma cópia de cada desenho com uma das seguintes anotações: 

a) aprovado sem ressalvas; 

b) aprovado com ressalvas; 

c) não aprovado. 

Para os desenhos aprovados com ressalvas ou não aprovados, o fabricante deverá efetuar as 
correções indicadas e apresentar novas cópias impressas para nova análise.  

O fabricante deverá enviar num prazo mínimo de 15 dias úteis antes do início da inspeção, 1 (uma) 
cópia impressa dos desenhos aprovados e os arquivos dos mesmos, compatíveis com sistema CAD e 
Microstation J, em mídia digital. A inspeção e a aceitação dos religadores serão realizadas com base 
nos desenhos com anotação "Aprovado sem ressalvas". 

A Copel poderá recusar a aceitação do lote de equipamentos se o prazo não for atendido, assim como 
recusará os equipamentos fabricados em desacordo com os desenhos aprovados.   

A aprovação de qualquer desenho pela Copel não exime o fabricante da plena responsabilidade quanto 
ao funcionamento correto do religador, nem da obrigação de fornecê-lo de acordo com os requisitos 
do contrato, 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 divergência entre os desenhos e especificações 
prevalecem as especificações, exceto para os desenhos de fabricação já aprovados. 

2.8.4 Manual de Instruções Técnicas e de Manutenção 

Na entrega dos equipamentos, deverá ser fornecida uma cópia impressa do manual para cada 10 (dez) 
religadores, limitado à quantidade de 20 (vinte) cópias. Deverá também e fornecer os arquivos em 
formato *.pdf, gravados em CD-ROM e/ou memória removível tipo pendrive 

Os manuais devem conter no mínimo as seguintes informações: 

a) Instruções completas com descrição de funcionamento, manuseio, instalação, parametrização, 
ajustes, operação e manutenção do religador em questão. 

b) Relação 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) Guia de manutenção com os principais defeitos que possam ocorrer, causas prováveis e 
metodologia para localização dos componentes danificados quando for o caso. 
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d) Descrição completa de todas as partes dos circuitos eletrônicos, incluindo procedimentos de 
calibração (quando houver) e ajustes (possíveis) de todas as funções do controle eletrônico. 

e) Desenhos completos do religador. 

f) Ajustes com indicação dos pontos de testes e grandezas a serem medidas, bem como valores 
esperados. 

g) Instrumentos de ensaio especiais recomendados para o teste do religador quando for o caso. 

h) No caso do religador utilizar qualquer tipo de bateria, devem ser indicados os procedimentos 
de manutenção, armazenamento, instalação e as recomendações quanto à necessidade ou 
não de reservas e respectivas quantidades. 

i) Relação e desenhos de todas as ferramentas especiais fornecidas pelo fabricante e 
necessárias à montagem, operação e manutenção dos religadores. 

j) Características e propriedades de todos os lubrificantes, adesivos para vedação, solventes e/ou 
outros produtos químicos eventualmente utilizados no religador. 

k) Descrição detalhada do protocolo de comunicação utilizado e orientação para configuração e 
parametrização.  

l) Descrição detalhada dos esquemas lógicos de proteção, controle e comando e dos 
componentes de programação lógica.  

m) Descrição detalhada das funções de proteção, do software de configuração, parametrização, 
ajustes e programação lógica. 

2.9 Garantia 

Os religadores com todas as suas partes integrantes, mesmo que não sejam do mesmo fabricante, 
devem ser garantidos pelo fornecedor contra falhas ou defeitos de materiais e/ou montagem pelo 
período de 36 (trinta e seis) meses a partir da data de entrega na Copel. 

Todas as partes devem possuir etiqueta indicadora de garantia: no relé, placas, baterias, módulos e 
demais peças internas a caixa de controle que possam ser fornecidas como sobressalentes. Essa 
etiqueta deve conter no mínimo as seguintes informações: Número do Contrato, Data de fabricação, 
data de fim da garantia, nome do fornecedor e número de série. 

O fabricante terá um prazo de vinte (20) dias úteis a partir da notificação de defeito para efetuar os 
necessários reparos, correções, reformas, reconstruções, substituição de partes ou de todo o 
equipamento no local de sua instalação, deixando-o completamente operacional e sem qualquer 
restrição. Em caso de descumprimento do prazo para eliminação do(s) defeito(s) relatado(s) na 
notificação, o fornecedor fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) do preço de aquisição do 
equipamento completo, por equipamento avariado e por mês de atraso.  

Todas as despesas com materiais, transporte, mão de obra, ensaios, estadias, deslocamentos, 
desembaraços aduaneiros, impostos, taxas, ou qualquer outra decorrente e necessária à manutenção, 
são de responsabilidade do fornecedor.  

Quando realizada qualquer manutenção no período de garantia, o fornecedor deverá apresentar um 
relatório contendo o(s) número(s) de série do(s) equipamento(s), o defeito identificado e suas causas, 
as soluções aplicadas e eventuais partes substituídas. 

Quando a manutenção implicar na substituição de qualquer parte componente do equipamento, o 
prazo de garantia para a(s) parte(s) substituída será renovado para um novo período de 36 (trinta e 
seis) meses a partir da data de liberação do equipamento com defeito.   

A Copel reserva-se o direito de, a qualquer tempo, rejeitar todo o lote e solicitar sua substituição, se o 
defeito constatado for decorrente de falha de fabricação ou erro de projeto, independente da ocorrência 
do mesmo defeito em todos os religadores, tal que comprometa o desempenho operacional de todas 
as unidades do lote. 
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2.9.1 Direito de Operar com Material e/ou Equipamento Insatisfatório 

A notificação da ocorrência do defeito ao fornecedor não elimina o direito da Copel de, a seu critério 
exclusivo, manter o equipamento notificado em operação, ainda que com restrições, até que seja 
possível sua retirada de serviço sem prejuízo para o sistema. Nesta situação o prazo citado no item 
2.9 ficará suspenso até a disponibilização do equipamento para realização de manutenção pelo 
fornecedor.  

2.10 Ferramentas Especiais 

Qualquer ferramenta ou dispositivo especial necessário para a montagem, operação, parametrização, 
ensaio ou manutenção do religador deve ser fornecido junto com o equipamento apresentado na 
proposta, sendo considerado parte integrante do fornecimento.  Este fornecimento deve ser de 10% 
do montante ofertado limitado à soma do número de polos de manutenção (atualmente NP=17) com o 
número de equipes de engenharia que utilizariam o produto (atualmente NE=2) e reserva técnica (RT 
= 20%). 

2.11 Acessórios Opcionais 

O fornecedor deve apresentar orçamento separado de todos os acessórios opcionais disponíveis 
para cada tipo de religador, além de fornecer informações detalhadas a respeito da função específica 
de cada componente. Deve ser informado na proposta o preço unitário de todos os acessórios 
disponíveis para aplicação e complementação dos religadores. A aquisição destes acessórios é critério 
exclusivo da Copel. 

2.12 Peças Sobressalentes 

Quando adquiridas em conjunto com os religadores, as peças sobressalentes devem ser identificadas 
e embaladas separadamente por tipo e podem ser submetidas à inspeção e ensaios. Nesta situação, 
serão enviadas junto com os equipamentos, mas embaladas em volumes separados e devidamente 
identificados, obedecendo aos padrões praticados pela COPEL. Deve ser obedecido o “Guia de 
Unitização de embalagens “também para os sobressalentes inclusive em relação a identificação de 
embalagem. 1 

2.12.1 Peças Sobressalentes para Fornecimento Fortuito 

O fornecedor deve apresentar orçamento separado de peças sobressalentes, conforme a seguinte lista 
mínima: 

a) Mecanismo completo. 

b) Buchas completas ou pólos completos. 

c) Conjunto completo de TC. 

d) Conjunto do sensor de Tensão TP. 

e) Ampolas de extinção a vácuo completas. 

f) Atuador magnético completo.  

g) Bobinas de abertura e fechamento. 

h) Componentes do mecanismo de operação sujeitos a desgaste. 

i) Carregador de baterias. 

                                                

1 Disponível em www.copel.com 
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j) Cabo de comando do controle eletrônico com plugues e/ou tomadas. 

k) Controle eletrônico completo com gabinete. 

l) Relé micro processado. 

m) Todas as placas eletrônicas, do controle e do relé.  

n) Conversores DC-DC. 

o) Componentes do controle eletrônico a critério do fabricante. 

p) Protetores contra surtos. 

As listas deverão incluir os respectivos preços unitários, o código do fabricante, a numeração NCM e 
massa em kg das peças sobressalentes, para facilitar a eventual aquisição e posterior estocagem. A 
aquisição de peças sobressalentes é critério exclusivo da Copel. 

Não integram a lista de peças sobressalentes: 

 Baterias. 

 Fiação. 

 Conectores, bornes (inclusive aterramento). 

 Fusíveis. 

 Caixa metálica do controle eletrônico. 

A peça sobressalente deve permitir a substituição da peça original sem qualquer necessidade de 
adaptação ou de alterações de projeto. 

2.12.2 Peças Sobressalentes para Fornecimento Conjunto 

O Proponente deverá incluir na proposta por ocasião do fornecimento dos religadores, o fornecimento 
das peças sobressalentes listadas abaixo. A quantidade fornecida de cada item listado será 5% do 
total de cada lote de religadores fornecido, com arrendamento da casa decimal para menos. Estas 
peças devem ser entregues até a entrega do lote final de equipamentos. 

Lista das peças sobressalentes a serem fornecidas:   

a. Relé microprocessado; 

b. Um polo completo; 

c. Circuito de potência para acionamento do atuador magnético; 

d. Sensores de tensão avulsos ao polo (caso utilize);  

e. Cabos de conexão entre controle eletrônico e mecanismo de interrupção, caso utilize vários 
cabos considerar para efeitos de fornecimento o conjunto suficiente para um religador como 
unidade; 

f. Conjunto conversor AC/DC e carregador de baterias; 

O fabricante deve se comprometer a fornecer, durante um período de 10(dez) anos, a contar da data 
de entrega dos religadores, qualquer peça cuja substituição venha a ser necessária. 
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3 INSPEÇÃO E ENSAIOS 

3.1 Inspeção 

A Copel reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar o material / equipamento abrangido por esta 
especificação em qualquer momento que julgar necessário. 

O fabricante deverá avisar a Copel, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis para fabricante 
nacional e de 15 (quinze) dias úteis para fabricante estrangeiro, sobre a data em que o material e/ou 
equipamento estará pronto para inspeção. 

O fabricante deverá enviar à 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 devem 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 e/ou equipamentos devem 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 
devem se alterar com as variações de frequência, correntes ou tensão dos circuitos que os alimentam. 
Todas as correções necessárias devem ser efetuadas para satisfazer às condições padronizadas. 

3.2 Custos de Inspeção 

A realização de inspeção nos equipamentos disponíveis para embarque e/ou diligências na fábrica são 
de critério exclusivo da Copel. Os custos com inspetores – alimentação, hospedagem, traslados – são 
de responsabilidade da Copel. As passagens aéreas para dois inspetores, desde Curitiba até a 
localidade onde se realizará a inspeção, assim como os demais custos inerentes à realização dos 
ensaios de inspeção, como materiais, equipamentos e instrumentos, espaço físico e laboratórios são 
de responsabilidade do fornecedor 

As passagens aéreas, ida e volta, para dois inspetores da Copel, devem ser providenciadas pelo 
fornecedor, inclusive passagens aéreas para retorno nos finais de semana, quando a inspeção ocorrer 
em território nacional e o período de inspeção se prolongar por mais de uma semana.  

O custo das passagens aéreas para a realização de inspeção integra o valor total da proposta. O custo 
previsto, para todos os períodos de inspeção, deve ser apresentado em destaque na proposta. 
Quando, por opção da Copel, não for realizada inspeção, o custo informado será descontado do 
pagamento.  

3.3 Período de Inspeção 

O período de inspeção está incluído no prazo de entrega dos equipamentos e deve ser utilizado o 
seguinte critério para seu dimensionamento: 

- 1 dia útil para reunião inicial e esclarecimentos técnicos; 

- 1 dia útil de inspeção para cada 07 (sete) religadores; 

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

Antes do início da inspeção de recebimento dos equipamentos o fabricante deve apresentar 
esclarecimentos técnicos para os inspetores da Copel, pelo menos sobre os seguintes aspectos do 
equipamento e sua fabricação: 

a) Projeto. 

b) Fabricação e montagem. 

c) Operação e manutenção. 

d) Proteção: 

i. Explicação detalhada de todos os ajustes e funções de proteção com as respectivas 
faixas de parametrização. 

ii. Explicação detalhada do software de parametrização. 

iii. Painel frontal do relé e navegação pelo menu de configuração. 

iv. Lógicas de proteção. 

v. Medição. 

vi. Registro de eventos. 

vii. Oscilografia. 

e) Automação: 

i. Explicação detalhada sobre programação e execução de lógicas no equipamento. 

ii. Apresentação das funções lógicas, operadores e variáveis. 

iii. Explicação detalhada das lógicas implementadas para a Copel, inclusive com testes 
funcionais (acionamentos de botões, leitura de entradas e acionamento de saídas). 

iv. Parametrização do protocolo DNP, incluindo: 

1. Seleção de pontos digitais de entrada, analógicos e digitais de saída (comandos) – 
remapeamento de pontos solicitados pela Copel. 

2. Definição dos fatores de escala dos pontos analógicos. 

3. Sincronismo de tempo por protocolo (parametrização). 

4. Geração de eventos (associação de classes a eventos). 

5. Seleção de objetos estáticos para resposta de dados de classe 0. 

6. Parametrização da porta de comunicação (velocidade, endereços, paridade, controle 
de fluxo, controle de retransmissões). 

7. Procedimento de inicialização do dispositivo (comportamento do dispositivo quando 
é reiniciado). 

8. Explicação e exemplificação da geração das flags de IIN - Internal Indications 
(quando são disparadas e reinicializadas). 

9. Outras informações que o fabricante achar relevante para realizar a integração do 
equipamento com o sistema supervisório Copel. 

Estes esclarecimentos técnicos devem ser apresentados em português ou inglês ou espanhol. No caso 
de apresentação em outra língua é necessário o acompanhamento de um intérprete (tradutor) a ser 
custeado pelo fabricante. 

O fabricante é responsável por todas as providências e custos próprios necessários para a realização 
dos ensaios de recebimento e inspeção dos materiais e/ou equipamentos no local de fabricação, em 
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condições adequadas e de acordo com as normas recomendadas e com os requisitos dispostos neste 
documento.  

No período de inspeção deve ser possibilitado o livre acesso aos laboratórios, às áreas de fabricação 
e embalagem dos materiais e/ou equipamentos que são objeto da inspeção. Deve também ser 
disponibilizado, neste período, pessoal técnico habilitado a prestar informações e executar os ensaios 
de recebimento, bem como todos os dispositivos necessários, tais como fontes e instrumentos de 
medição.   

3.4 Tipos de Ensaios 

 Os ensaios previstos nesta especificação técnica são classificados em: 

a) Ensaios de tipo. 

b) Ensaios de recebimento. 

c) Ensaios complementares. 

Estes ensaios não invalidam a realização pelo fabricante de outros ensaios que julgar necessário ao 
controle de qualidade do seu produto. 

3.4.1 Ensaios de Tipo 

Ensaios realizados para verificação de determinadas características de projeto do religador 
automático: 

 Pintura – em todo o equipamento (itens a, b, c, d, e, f) 

 Mecanismo de abertura, fechamento e interrupção (itens: g, h, i, j); 

 Controle eletrônico ou relé (itens: k, l, m, n, o, p, q, r); 

Os Certificados de Ensaio devem 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 devem ser devidamente 
comprovados através dos certificados originais ou cópias impressas, que podem ter sua autenticidade 
verificada a critério da Copel. Ensaios de tipo realizados em laboratórios nacionais devem ser 
comprovados através dos certificados e relatórios originais ou cópias completas autenticadas.  

Ensaios de tipo solicitados: 

a) Névoa Salina conforme ABNT NBR 8094 

b) Umidade conforme ASTM -D-1735 

c) Impermeabilidade conforme ASTM -D-870 

d) Aderência conforme ABNT NBR 11003 

e) Brilho conforme ASTM D 523 

f) Resistência atmosférica úmida saturada na presença de SO2 conforme  ABNT NBR 8095; 

g) Ensaio de impulso (no mecanismo), baseado na Norma ANSI C 37.60 – ITEM 6.2.1 (1) 
ou IEC 60298 e IEC 60694-Test Procedure – C;   

h) Ensaio de interrupção e estabelecimento (no mecanismo), baseado na Norma ANSI 
37.60 - item 6.3;  

i) Ensaio de elevação de temperatura (no mecanismo), baseado na Norma ANSI C 37.60 
- item 6.9 ou IEC 56-4 - item 3;  

j) Ensaio de operação mecânica (no mecanismo), (2000 operações), baseado na Norma 
ANSI C 37.60 - item 6.11;  
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k) Ensaio de temperatura (no controle eletrônico ou relé) a 55oC, 99% de umidade relativa 
do ar, calor úmido, durante 72 horas, com testes de funcionalidade geral da unidade 
durante e após o ensaio; 

l) Ensaio de descarga eletrostática (no controle eletrônico ou relé), baseado na Norma 
IEC 61000-4-2 ou IEC 60255-22.2, com nível de severidade 4, aplicado pelo método 
direto; 

m) Ensaio de radio interferência irradiada (no controle eletrônico ou relé), baseado na 
Norma IEC 61000-4-3 ou IEC 60255-22.3 com nível de severidade 3; 

n) Ensaio de transientes repetitivos rápidos (no controle eletrônico ou relé), baseado na 
Norma IEC 61000-4-4 ou IEC 60255-22.4, com nível de severidade 4; 

o) Ensaio de imunidade contra surtos combinados (no controle eletrônico ou relé) 
baseados na Norma IEC 61000-4-5 ou IEC 60255-22.5 para Entradas: 

- CA Fase - Neutro (4 kV ; 1,25/50micro seg.); 

- RS232 (4 kV ; 1,25/50micro seg.); 

- Ethernet (4 kV ; 10/700micro seg.);  

- Entradas e saídas digitais e  analógicas (4 kV ; 1,25/50micro seg.); 

p) Ensaio de radio interferência conduzida (no controle eletrônico ou relé), baseado na 
Norma IEC 61000-4-6 ou IEC 60255-22.6; 

q) Ensaio de campo magnético (no controle eletrônico ou relé) na frequência industrial 
(60Hz), baseado na Norma IEC 61000-4-8; 

r) Ensaios para verificação de níveis máximos de filtragem de DHT (no controle eletrônico ou 
relé) para harmônicos de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª e 11ª ordem de corrente e tensão no relé do religador. 
O roteiro detalhado destes ensaios pode ser observado no Anexo 14.2. 

3.4.2 Critérios 

Certificados de ensaios de tipo realizados no próprio laboratório do fabricante não serão aceitos, exceto 
se comprovado o credenciamento do laboratório próprio para a realização destes ensaios, através de 
certificado emitido por órgão competente do país de origem.   

Certificados de ensaios de tipo de compatibilidade eletromagnética – EMC (ensaios “l”, “m”, “n”, “o”, 
“p”, “q”) somente serão aceitos com grau de aprovação tipo 1 ou “A”, isto é, sem ocorrência de qualquer 
problema durante os ensaios. 

Certificados de ensaios de tipo com mais de 10 (dez) anos de realização serão aceitos de forma 
condicional para habilitação técnica, cuja aprovação permanecerá pendente até a apresentação de 
novo certificado com data de realização inferior a este prazo. 

Certificados de ensaios de tipo de relés que utilizam a mesma plataforma do relé proposto podem ser 
apresentados, desde que devidamente comprovado. 

Certificados de ensaios de tipo efetuados na frequência de 60 Hz e 50 Hz serão aceitos, exceto quando 
necessária determinada frequência definida. 

3.4.3 Ensaios de Recebimento 

Ensaios realizados com a presença dos inspetores da Copel, nas instalações do fabricante ou em 
órgão tecnicamente capacitado, por ocasião de recebimento de cada lote, conforme a relação seguinte: 

a) Ensaio de tensão suportável de frequência industrial a seco, baseado na Norma 
ANSI C 37.60 - item 6.2.1(2) ou IEC 56-4 - item 4.6. 
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b) Ensaio de operação mecânica (25 operações consecutivas sem tensão) baseado na 
Norma ANSI C 37.60 - item 7.4. 

c) Ensaio de medição da resistência de contato, baseado na Norma IEC 56-4 - item 
3.1. 

d) Ensaio de medição da resistência do isolamento entre buchas e carcaça, entre 
buchas de entrada e saída, nos TC entre primários e secundários (megger 2,5 kV, 

escala até 50.000 M, por 1 minuto). Os valores verificados neste ensaio serão 
registrados no relatório de ensaio. 

e) Ensaio de verificação da simultaneidade dos contatos na abertura e no 
fechamento, baseado na Norma IEC 56-4 - item 5.3.1. 

f) Ensaio para verificação dos erros percentuais, relações de transformação e 
polaridades entre os TC de proteção e nos de medição, baseado na Norma ABNT 
NBR-6821 e NBR-6856. 

g) Ensaio de descargas parciais nas buchas completas, realizado de uma só vez nas 
três fases atendendo aos valores previstos na NBR 6856, tabela 15 de 50pC para 
equipamentos < 38kV.  

h) Ensaio de galvanização das ferragens, quando houver, baseado na Norma NBR 
6323 e 7414 ou ASTM. 

i) Verificação da espessura da pintura, conforme especificado no item 4.1. 

j) Verificação da aderência da pintura, baseado na Norma ASTM D 3359, método B 
ou ABNT-MB - 985.   

A pintura deverá ser refeita caso apresente algum dos defeitos abaixo: 

- Pouca elasticidade. 

- Trincas. 

- Má aderência; 

- Cor da tinta de acabamento em desacordo com a especificada. 

- Enrugamento. 

- Porosidade. 

- Falta de uniformidade. 

- Falta de pintura em uma das faces quer interna ou externa 

k) Verificação da Embalagem e sobressalentes.  

l) Ensaio de estanqueidade a intempéries no religador completo (mecanismo e 
controle eletrônico), para grau de proteção IP 53.  

m) Ensaio de tensão aplicada nos terminais digitais (entradas e saídas) do relé micro 
processado e na fiação de comando e controle de 1,5 kV, 60 Hz, por 1 minuto, 
baseado na Norma ANSI C 37.20-69 – I tem 20.5.3.4.2. 

n) Ensaio de mínimo trip, determinação se o religador opera dentro do limite de +/-10% 
da corrente de disparo mínimo de fase (A, B, C), neutro e SEF, baseado na Norma 
ANSI C 37.60 - item 6.5, aplicando corrente nas buchas do religador com o controle 
eletrônico conectado. Deverá ser realizado para cada fase (100A), neutro (25A) e SEF 
(10A) sendo que o erro entre as fases não pode ultrapassar a 5%. 

o) Ensaio de tempo x corrente no religador completo, para pelo menos: 1 (uma) curva 
lenta de fase, 1 (uma) curva lenta neutro e 1 (uma) de tempo definido de SEF, para 
pelo menos os seguintes múltiplos da corrente de disparo (2, 4, 6 vezes). Este ensaio 
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deverá atender a variação de +/-10% no tempo para todos os múltiplos, baseados na 
Norma ANSI C37.60- item 6.10. 

p) Ensaios de atuação da função da unidade direcional de Sobrecorrente - 67 e 67N 
– verificando a atuação nas zonas forward e reverse. 

q) Testes funcionais e verificação da fiação nas seguintes funções do controle 
eletrônico: 

 Função Carga Fria (Cold Load). 

 Função Modo Chave (Bloqueio da Proteção). 

 Função Reconfiguração Automática de Rede. 

 Mudança de Grupo de ajustes (Alternativo 1). 

 Bloqueio de religamento por Alta Corrente (High Current Lockout) 

 Localização de falta (km). 

 Função Dead Line (religamento automático com linha morta); 

 Função de Transferência Automática de Bloco de Carga (self healing). 

 Ciclo de religamento (tempos), rearme e bloqueio da função 79. 

 Operação dos comandos locais do painel do controle eletrônico. 

 Precisão de medida das grandezas (módulo e ângulo) presentes no display 
(tensão, corrente e potência ativa e reativa). 

 Comutação do sensor interno de tensão para TP externo e verificação das tensões 
- módulo e ângulo (quando aplicável). 

 Atuação das entradas e saídas digitais. 

 Sistema de alimentação CC (alarmes de subtensão e Sobretensão CC). 

 Sinalização mecânica de abertura e fechamento. 

 Alavanca amarela – abertura mecânica e bloqueio de fechamento. 

r) Verificação dos requisitos de automação: 

a) Ensaios de comunicação, através das saídas disponíveis no equipamento, 
utilizando o protocolo DNP 3.0. 

b) Verificação dos objetos DNP3.0 implementados no equipamento. Deve atender o 
solicitado no item “REQUISITOS DE AUTOMAÇÃO”. 

c) Verificação através de ensaio funcional dos pontos solicitados no item 
“REQUISITOS DE AUTOMAÇÃO – Sinais Disponíveis”.  

d) Verificação do remapeamento de pontos de entrada analógicos e binários. 

e) Verificação de operação de acordo com as lógicas programadas no controle 
eletrônico pelo fornecedor para atender as necessidades desta especificação. 

f) Verificação da implementação de lógicas programáveis pelo usuário, conforme o 
item “REQUISITOS DE AUTOMAÇÃO”, utilizando no mínimo as seguintes 
funções lógicas: E, OU, INVERSORA, DETECÇÃO DE BORDA DE 
SUBIDA/DESCIDA, FLIP-FLOP RS, TEMPORIZAÇÃO, COMPARADORES 
ANALÓGICOS; 

g) Ensaios do comando e fiação 
o • Função Linha Viva (Hot Line).  
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o •Medição das resistências de aquecimento 
o • Verificação de etiquetas e anilhas 
o • Verificação de aperto de terminais 
o • Atuação de todas as indicações visuais presentes no painel frontal e no 

display, como por exemplo: LEDs, lâmpadas, contadores de operação, 
alarmes e botões.  

o • ligar e desligar o relé repetidas vezes (retirando o CC e CA) e verificar se 
este retorna na mesma configuração de ajustes, funções, bloqueios e 
indicações.  

o • Sinalização mecânica de abertura e fechamento.  
o • Alavanca amarela – abertura mecânica e bloqueio de fechamento. 

s) Ensaios mecânicos na estrutura suporte, caso seja o primeiro fornecimento, 
conforme item 9.2.1. 

3.5 Procedimentos para Execução dos Ensaios 

Os ensaios devem ser realizados conforme esta especificação e conforme as normas das 
organizações citadas no item 2.4. 

Todos os religadores 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 com os certificados de aferição e 
calibração dentro do prazo de validade. 

A amostra será escolhida pelo inspetor da Copel nos lotes já fabricados e prontos para embarque. Não 
se aceitará amostra de lote piloto ou em processo de fabricação. 

3.6 Formação da Amostra 

O fabricante deve efetuar, antes do início da inspeção, todos os ensaios de recebimento relacionados 
no item 3.4.3, em 100% do lote e apresentar relatórios com registros dos resultados dos ensaios 
efetuados, 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 um conjunto de equipamentos 
de amostra. 

Os ensaios a serem realizados e formação de amostras conforme Tabela 1. 

Tabela 1- Relação de ensaios para Recebimento de Religadores. 

Descrição do Ensaio Amostras Responsável 

a) Ensaio de tensão suportável de frequência industrial 30% E 

b) Ensaio de operação mecânica (25 operações consecutivas sem tensão)  30% E 

c) Ensaio de medição da resistência de contato 30% E 

d) Ensaio de medição da resistência do isolamento entre buchas e carcaça 30% E 

e) Ensaio de verificação da simultaneidade dos contatos 10% E 

f) Ensaio para verificação dos erros percentuais, relações dos TC e 
polaridades entre os TC  

30% E 

g) Ensaio de descargas parciais 3 
unidades 

E 

h) Ensaio de galvanização das ferragens 10% E 

i) Verificação da espessura da pintura 10% E 

j) Verificação da aderência da pintura 10% E 

l) Ensaio de estanqueidade a intempéries classe IP55 10% E 
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k) Verificação da Embalagem e sobressalentes. 10% E 

m) Ensaio de tensão aplicada nos terminais digitais (entradas e saídas) do 
relé microprocessado 3,150kVcc  

30% E 

n) Ensaio de tensão aplicada na fiação do comando 1,5kVca 30% E 

o) Ensaio de mínimo trip 30% A 

p) Ensaio de tempo x corrente no religador completo 30% A 

q) Ensaios de atuação da função da unidade direcional de Sobrecorrente 30% A 

r) Testes funcionais do controle eletrônico 10% A 

s) Verificação dos requisitos de automação 10% A 

t) Verificação do comando e fiação 30% E 

u) Ensaios mecânicos na estrutura suporte 1 unidade E 

Notas: 
Para amostras de 30% do lote, serão realizados ensaios em no mínimo 10 peças. 
Para amostras de 10% do lote, serão realizados ensaios em no mínimo 3 peças. 
A – Ensaios realizados por equipe de Automação da Copel 
E – Ensaios realizados por equipe Eletromecânica da Copel 

3.7 Aceitação ou Rejeição 

3.7.1 Condições Gerais 

A aceitação pela Copel dos equipamentos, materiais e acessórios que integram o fornecimento, tanto 
pela comprovação dos valores nos ensaios quanto pela dispensa de inspeção, não exime o fornecedor 
de sua responsabilidade no atendimento integral ao contrato e aos requisitos desta especificação, nem 
tampouco invalida ou prejudica qualquer reclamação da Copel decorrente de defeito ou funcionamento 
inadequado de equipamento, material ou acessório.  

Se, por opção da Copel, for dispensada a inspeção de recebimento, o fornecedor deve apresentar os 
relatórios dos ensaios de recebimento efetuados, conforme solicitado no item 3.6, antes do envio dos 
equipamentos para entrega. A falta de apresentação deste relatório ou com resultados dos ensaios 
incompatíveis com os requisitos desta especificação faculta à Copel tanto recusar o recebimento 
quanto considerar a entrega incompleta, sem prejuízo à observação do prazo de entrega e penalidades 
por atraso, especificados no contrato.   

Os relatórios apresentados devem conter as assinaturas do encarregado pelo ensaio e do responsável 
técnico pelo equipamento. O fornecedor assume a integral responsabilidade pelas garantia e 
autenticidade das informações e valores registrados nos relatórios. A Copel reserva-se o direito de 
realizar novos ensaios de recebimento, a seu exclusivo critério e em quaisquer unidades do lote, após 
a entrega dos equipamentos. Se houver divergência entre o resultado de algum ensaio e os requisitos 
desta especificação ou as informações constantes nos relatórios apresentados, o fornecedor se 
responsabiliza pela correção dos desvios apontados, em todas as unidades do lote, dentro do prazo e 
sujeito às penalidades previstas no item 2.9 – Garantia.  

Se for realizada a inspeção de recebimento em qualquer lote e o equipamento, material ou acessório 
for rejeitado pelo(s) inspetor(es) da Copel, em função de discordância com o contrato e/ou com os 
requisitos desta especificação, deverá ser agendada uma nova inspeção. Neste caso, todas as 
despesas com os inspetores, tais como transporte aéreo e terrestre, hospedagem, alimentação, 
lavanderia, seguro saúde com validade para o período da nova inspeção, serão de responsabilidade 
do fornecedor. Os valores destas despesas podem ser adiantados pela Copel, de acordo com suas 
normas internas de viagens, e deduzidas do valor da fatura.   

O período para nova inspeção deve ser calculado conforme disposto no item 3.3, descontando-se um 
dia útil previsto inicialmente para esclarecimentos técnicos. A necessidade de realização de nova 
inspeção não interrompe nem tampouco posterga o prazo de entrega especificado no contrato.  
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Caso a Copel considere que a rejeição impossibilita a entrega no prazo especificado ou que torne 
evidente a incapacidade do fornecedor de atender os requisitos exigidos, a Copel reserva-se o direito 
de rescindir o contrato por inadimplência, sem prejuízo das penalidades previstas.  

3.7.2 Ocorrência de Falhas nos Ensaios de Recebimento  

No caso do resultado de algum dos ensaios de recebimento, na amostra de 30% do lote, não atender 
a requisitado nesta especificação, os ensaios serão interrompidos.  

Após a correção dos desvios os ensaios serão retomados, sendo facultado ao inspetor da Copel 
ampliar a amostra a ser ensaiada para 50 % do lote. Se ocorrer outro desvio entre o resultado de algum 
ensaio e a especificação, todo o lote será recusado. 

3.8 Plano de Inspeção e Testes - PIT 

O fabricante deve enviar à Copel em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento do contrato o PIT com 
o modelo dos relatórios de ensaios de recebimento, com os formulários a serem usados e preenchidos 
durante a inspeção, os quais serão devolvidos, aprovados ou com solicitação de modificações. 

No relatório deve constar, no mínimo: 

a) Nome do ensaio. 

b) Nome da Copel Distribuição do fabricante. 

c) Número do contrato da Copel Distribuição e da ordem de fabricação do fabricante. 

d) Local e data do ensaio. 

e) Números de série e quantidade dos materiais e/ou equipamentos submetidos a ensaio. 

f) Ensaios de recebimento relacionados no item 3.4.2, com a descrição sumária do processo de 
ensaio (valores, métodos e instrumentos empregados). 

g) Valores obtidos no ensaio. 

Após a realização dos ensaios os relatórios e formulários devidamente preenchidos receberão visto 
do encarregado do ensaio e do inspetor, em duas vias. Uma via permanecerá com o encarregado do 
ensaio e a outra com o inspetor. 
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4 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

4.1 Pintura  

O fabricante deverá apresentar, junto com a proposta, a descrição detalhada do sistema de pintura 
a ser adotado. A descrição deverá englobar métodos de limpeza da chapa, tratamento anticorrosivos, 
pintura base, acabamento, métodos de secagem e aplicação das tintas e/ou outros aplicáveis.  

Defeitos e falhas no acabamento dos materiais, equipamentos e acessórios que venham a se 
manifestar após a instalação, tais como corrosão e/ou descolamento, decorrentes de deficiências dos 
processos de tratamento usados pelo fabricante, devem ser reparados através de novo tratamento ou 
substituição da peça com defeito pelo fornecedor. 

O sistema de pintura, abaixo descrito, é o recomendado pela Copel, devendo o sistema de pintura 
proposto ser feito em todas as faces da caixa, internas e externas, independentemente do material e 
de qualidade igual ou superior a ele como referência.  

4.1.1 Pintura Externa (1a Opção) 

Tratamento de superfície. 

 Desengraxe das superfícies com uso de solventes segundo a norma SSPC - SP1-63. 

 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. 

 

Esquema de pintura. 

 Uma demão epóxi poliamida óxido de ferro - 70/80 m. 

 Uma demão intermediária epóxi poliamida HB-90/110 m. 

 Uma demão de acabamento poliuretano alifático - 40 m. 

A espessura final da película seca deve estar na faixa de 200/230 m e a tinta de acabamento deverá 
ser na cor cinza claro, referência MUNSELL N 6.5. 

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

4.1.2 Pintura Externa a pó (2a Opção) 

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. 

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 

m. 

4.1.3  Pintura Interna 

Tratamento de superfície 

1ª Opção: 

 Desengraxe das superfícies com uso de solventes, conforme norma SSPC-SP1-63 
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 Jateamento com granalha de aço ao metal branco, padrão Sa3, segundo a norma SIS 95.5900 
ou norma SSPC-SP5-63. 

2ª Opção:  

Decapagem química, segundo a norma SSPC-SP8-63, onde não for possível jatear. 

 

Esquema de pintura 

 1 demão de Shop Primer Epóxi - 20 m 

 1 demão epóxi poliamida - 80 m 

OBS.: A espessura final da película seca deve estar na faixa de 90-110 m. 

4.2 Galvanização 

As peças galvanizadas devem ser totalmente revestidas com zinco pelo processo de imersão a quente, 

conforme NBR 6323 e 7414 e/ou ASTM. A espessura mínima do revestimento deve ser de 86 m. 

4.3 Guarnições 

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

As guarnições da caixa do mecanismo, da tampa de inspeção, das buchas e de outras ligações fixadas 
com parafusos devem proteger contra a ação da água e dos raios do sol, garantindo às juntas 
estanqueidade contra gás e água. Preferencialmente as guarnições devem ser reutilizáveis, quando 
necessária sua retirada para inspeção ou manutenção, antes de colocar o equipamento em operação.  

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

4.4 Placas de Identificação 

Cada religador deve possuir duas placas de identificação iguais em aço inoxidável com espessura 
mínima de 1,5 mm, uma fixada na caixa do mecanismo e outra na cabine do controle eletrônico, com 
fixação através de parafuso ou rebite.  

O texto deve ser gravado em baixo relevo na cor preta. Todas as informações constantes na(s) placa(s) 
devem ser escritas em português e de acordo com o Sistema Internacional de Unidades.  

As placas devem ser inteiramente visíveis pela frente do equipamento quando o mesmo estiver 
colocado em posição de funcionamento e com todas as informações legíveis. 

As placas de identificação devem conter, as seguintes informações: 

a) As palavras RELIGADOR AUTOMÁTICO. 

b) Tensão Nominal do equipamento, em kV. 

c) Corrente nominal, em Ampères. 

d) Número de fases; 

e) Tipo de controle “AUTOMÁTICO”; 

f) Capacidade de interrupção nominal, em kA. 

g) Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, em kV. 

h) Relações dos TCs de proteção. 
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i) Relações dos sensores de tensão. 

j) Sequência de operação.  

k) Nome do fabricante. 

l) Tipo ou modelo do controle eletrônico. 

m) Número de série. 

n) Mês e ano de fabricação. 

o) Número do contrato da Copel. 

p) Massa em kg. 

Os mesmos dados devem ser replicados em código digital de resposta rápida (QR-code) na mesa 
sequência indicada abaixo conforme exemplo dos termos entre “<< >>”: 

<<RA>> – (referente à TUC e atributo A01: “Religador”) 

<<15kV>> - (referente ao atributo A02 de tensão de operação do religador) 

<<630A>> – (referente ao atributo A03 corrente nominal do religador) 

<<3F>> – (referente ao A04 número de fases do religador) 

<<AUT>> – (referente ao atributo A05 do controle do religador) 

<<12,5kA>> – (referente ao atributo A06 capacidade de interrupção) 

<<110kV>> – (referente ao NBI – para inclusão APM-EAM) 

<<1000:1>> – (referente à relação de TC – para inclusão APM-EAM) 

<<1100:1<-175>> – (referente à relação dos sensores de tensão – para inclusão APM-EAM) 

<<0,5-20-20>> – (referente ao ciclo de operação – para inclusão APM-EAM) 

<<Fabricante>> – (nome do fabricante – para inclusão APM-EAM) 

<<Nononno X3 Y14>> – (referente ao modelo do equipamento – para inclusão APM-EAM) 

<<0123456789>> – (número de série do religador – para inclusão APM-EAM) 

<<0123456789>> – (número de série do relé – para inclusão APM-EAM) 

<<999kg>> – (massa do mecanismo ou chave – para inclusão APM-EAM) 

<<999kg>> – (massa do controle eletrônico – para inclusão APM-EAM)  
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5 REQUISITOS DO MECANISMO DO RELIGADOR 

Os religadores automáticos devem ser tripolares para instalação externa com montagem em poste, 
compostos de mecanismo de abertura e fechamento baseado em atuador magnético, de mecanismo 
de interrupção a vácuo, com meio isolante de material polimérico, com um controle eletrônico com relé 
micro processado dedicado com cabine, específico para o religador, conforme solicitado nos 
formulários de características técnicas.  

Os religadores devem ser fornecidos com todas as ferramentas e acessórios necessários para sua 
operação, manutenção, ajustes e testes, verificação de eventos e ocorrências, incluindo softwares de 
ajustes e de parametrização, captura e tratamento dos dados coletados do controle eletrônico, bem 
como cabos de interligação e acessórios se necessário. 

5.1 Buchas 

As buchas dos religadores devem ser de material polimérico. Serão aceitas buchas poliméricas 
fabricadas em material polimérico, EPOXI, EPDM ou Borracha de Silicone. Estas devem ter superfície 
lisa e homogênea, de um mesmo material, sem apresentar estrias, bolhas ou imperfeições. 

5.2 Mecanismo de Abertura e Fechamento 

O religador automático deve ser tripolar, com mecanismo de abertura e fechamento através de um 
atuador magnético para os três pólos ou com atuadores magnéticos independentes em cada polo.  

O mecanismo de operação deve indicar claramente a situação do religador através de um indicador 
mecânico de posição, externo, visível do solo e pintado sobre um fundo fluorescente indicando as 
palavras em português ABERTO (fundo verde com letra branca) e FECHADO (fundo vermelho com 
letra preta).  

Para religadores com mecanismo de abertura e fechamento (atuador magnético) independentes em 
cada polo, deve ser existir 1 (um) indicador mecânico de posição externo independente em cada polo, 
visíveis do solo e indicação com tinta fosforescente ou adesivo refletivo indicando as palavras em 
português ABERTO (fundo verde com letra branca) e FECHADO (fundo vermelho com letra preta), de 
forma que: 

 Se um ou mais pólos não abrirem na operação de abertura – falha mecânica do religador 
(breaker failure) – o controle eletrônico deve sinalizar no painel frontal, através de indicação 
luminosa, que houve falha mecânica do religador (Problema Mecânico).  

 Se pelo menos um dos pólos não fechar na operação de fechamento, o controle eletrônico 
deve sinalizar no painel frontal, através da mesma indicação luminosa, que houve falha 
mecânica do religador, automaticamente abrir as demais fases através de envio de sinal de trip 
(abertura) e bloquear o fechamento manual e remoto.  

5.3 Caixa do Mecanismo 

A caixa do mecanismo deve ser metálica, com grau de proteção IP 53, de aço ou alumínio, com 
espessura e estrutura que impeçam deformação e/ou vibração quando instalada e com tampa 
removível para acesso de manutenção e/ou substituição de seus componentes internos. 

Deve ser possível o apoio estável da caixa do mecanismo em superfície plana, inclusive com os cabos 
conectados. Quando a estrutura da caixa não permitir tal apoio, a mesma deve ser dotada de suportes 
(sapatas) de apoio que impeçam o tombamento nas situações de transporte, instalação ou 
armazenamento. 

A caixa do mecanismo deve ser equipada com ganchos olhais para içamento através de cabo ou cinta, 
os quais não devem tocar as buchas quando içada por braço mecânico.  
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A caixa do mecanismo deve ser equipada com dispositivo mecânico (alavanca amarela) de fácil 
acesso, para operação através de vara de manobra, de abertura e bloqueio de fechamento, mesmo 
estando o equipamento sem suas fontes auxiliares de alimentação. Próximo à alavanca amarela deve 
ser gravada na caixa do mecanismo a palavra “ABRIR”, no sentido de acionamento da alavanca. 

Deve ser claramente identificado, por meio de marcação indelével, a indicação do lado “FONTE”, do 
lado “CARGA” e das fases A – B – C, conforme modelo do item 14.1.5.  

Todos os terminais de fiação e réguas de bornes deverão ser anilhados ou identificados de forma 
inequívoca. A identificação dos condutores deverá ser feita através de anilhas tipo de luva em PVC 
CRISTAL (referência catálogo SETON – modelos C5224 e C5225 ou similar - desde que sujeito à 
prévia aprovação pela Copel), com comprimento de 18 mm. A Copel poderá recusar identificadores 
cuja durabilidade ou legibilidade considere inadequada. 

Os condutores de alimentação de corrente contínua devem ser nas cores vermelho para positivo ( + ) 
e preto para negativo ( – ).   

5.4 Conectores 

A caixa do mecanismo do religador  deve ser fornecida com conector de aterramento estanhado para 

cabo de cobre bitolas 16 mm2 à 70 mm2 conforme desenho – item 14.1.1 

Os religadores devem ser fornecidos com conectores terminais de linha de cobre conforme NBR 5370, 

estanhado, tipo universal, para cabos de cobre ou alumínio bitolas de 35 mm2 (2 AWG) até 240mm2 
(500 MCM), conforme desenho - item 14.1.1 

5.5 Transformadores de Corrente - TC 

O mecanismo deverá ser fornecido com 3 (três) transformadores de corrente instalados internamente 
nas buchas do religador do lado fonte.  

Os TC de proteção deverão apresentar os mesmos erros percentuais. O desvio entre eles não deverá 
ultrapassar a 5%. A medição poderá derivar dos TC de proteção. 

Devem ser enviadas curvas de saturação e exatidão dos TC de proteção, bem como o resumo das 
características elétricas e referências comerciais. 

Os TC de proteção deverão ter ligação do tipo subtrativa. 

Os religadores deverão ter os TC de proteção instalados nas buchas do lado oposto à fixação. 

A avaliação e/ou aceitação de qualquer outra solução de medição da corrente, tal como conversão de 
corrente em tensão, é critério exclusivo da Copel, inclusive quanto à possibilidade de realização de 
ensaios através dos terminais secundários.  

5.6 Características dos Sensores de Tensão - TP 

O mecanismo deverá ser fornecido com 6 (seis) sensores de tensão, instalados preferencialmente 
internamente nas buchas do religador .  

Através dos valores informados por estes sensores serão efetuados: 

 Medição de tensão e potência; 

 Cálculo da distância na função de localização da falta; 

 Referência para ajuste da unidade de sobrecorrente direcional (67); 

 

 



 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA REL02 – RELIGADORES PARA A 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

 

Versão 1.2 – Julho/2022  Página 25 
 

6 REQUISITOS DO CONTROLE ELETRÔNICO 

6.1 Requisitos Básicos 

O controle eletrônico dedicado, com relé micro processado, deve conter todas as funções de proteção, 
medição e automação constantes desta especificação, de forma integrada no software de 
parametrização e controle. O fabricante deverá elaborar todas as lógicas das funções de proteção, 
controle e automação constantes desta especificação. 

Todas as chaves, teclas e lâmpadas sinalizadoras existentes na cabine do controle eletrônico devem 
ser identificadas através de placas contendo as respectivas funções, escritas em português. 

Erros de projeto não previstos nesta especificação e detectados a qualquer tempo serão integralmente 
cobertos pelo fabricante, sem custos para a Copel. 

6.2 Requisitos construtivos 

A caixa do controle eletrônico deve ser construída com chapas de aço ou alumínio, de espessura 
adequada que impeça vibrações e/ou deformações quando instalada e com ganchos olhais para 
içamento. As caixas deverão possuir grau de proteção mínimo de IP 55 caixas com grau de proteção 
maior devem apresentar dispositivos para equalização de pressão interna e que permitam dispersão 
de eventuais gases produzidos internamente à caixa. 

A porta deve ser equipada com fecho lingueta tipo manopla metálica e que permita a colocação de 
cadeado, com haste de diâmetro mínimo de 6,3 mm, conforme desenho 14.1.8. 

Para proteção térmica contra elevação da temperatura interna, a caixa deve apresentar paredes duplas 
em todas as faces (laterais, traseira, frontal e superior) e pintura conforme padrão de pintura do item 
4.1. A parede dupla deve ser do mesmo material e espessura da chapa adotada para a construção da 
caixa com borda dobrada. Outra solução de isolamento térmico pode ser proposta, com a 
apresentação de resultados, sendo sua avaliação e aceitação critério exclusivo da Copel.  

A disposição dos componentes dentro da caixa do controle eletrônico deve permitir fácil acesso aos 
mesmos, para manutenção e/ou substituição. O relé micro processado deve ser fixado em painel móvel 
dentro da caixa do controle eletrônico. Na parte frontal deste painel devem estar acessíveis somente 
as chaves e/ou botões de comando, fusíveis, lâmpadas indicativas, display e teclas de ajustes do relé. 
Na parte traseira do painel móvel não deve ser fixado nenhum outro dispositivo além do relé, tais como 
fontes, conversores de tensão ou carregador de baterias, os quais devem ser dispostos e fixados 
dentro da caixa do controle.  

A caixa do controle eletrônico deve possuir espaço interno reservado, tipo bandeja ou nicho, para a 
acomodação de modem ou outro dispositivo de comunicação, com dimensões mínimas de 150 mm 
(largura) x 120 mm (profundidade) x 70 mm. 

Todos os cabos devem derivar pela parte inferior da caixa do controle eletrônico, através de conectores 
metálicos, tipo “plug-in macho”, com anel de fixação móvel e rosca interna, conforme desenho do item 
14.1.3 e do item 14.1.4. Na face inferior devem estar dispostos ainda dois prensa-cabos, para cabos 
até 10 mm.  

As baterias devem ficar afastadas no mínimo 15 mm de qualquer face lateral da caixa de controle 
eletrônico. 

A caixa do controle eletrônico deve apresentar 4 (quatro) sapatas de apoio que permitam mantê-la 
sobre uma superfície plana sem risco de tombamento e evitem dados aos conectores e/ou cabos, nas 
situações de transporte, instalação, armazenamento e ensaios em bancadas. No caso em que a caixa 
de controle não possua as sapatas, deverá ser apresentado proposta de suporte que permita apoiar a 
caixa de controle em bancada, sem a necessidade de instalação em seu suporte definitivo, de tal forma 
que possa ser feito ensaio, de forma segura, antes da instalação. No caso de aprovado a solução, este 
deverá ser fornecido junto com cada religador, ou em caso de estrutura definitiva, não descartável, nas 
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seguintes quantidades: 

- 5 para fornecimento de até 100 un de religadores; 

- 10 para fornecimento de até 200 un de religadores; 

- 17 para fornecimento acima de 200un de religadores; 

No caso de já ter sido fornecido esta estrutura em fornecimentos anteriores, fica a critério da COPEL 
dispensar o fornecimento destas estruturas;  

O controle eletrônico deve ser equipado com dispositivos de proteção contra surtos. Tais dispositivos 
devem ser parte integrante do equipamento e instalados nas entradas dos cabos de alimentação e de 
sinais conforme as normas vigentes. 

A cabine do controle eletrônico deve ser fornecida com conector de aterramento estanhado para cabo 

de cobre de 16 mm2 à 70 mm2, conforme desenho - item 14.1.1.   

O painel móvel com o relé deve se deslocar no mínimo 125º (graus) em relação à posição fechada, 
sem impedir o acesso a qualquer componente fixado no interior da caixa e sua manutenção e/ou 
substituição. Deslocamentos inferiores a 125º (graus) serão avaliados na amostra segundo a facilidade 
de acesso aos componentes internos da caixa do controle eletrônico. O critério a ser utilizado para 
tanto será verificar se está livre o espaço à frente do painel móvel do controle, alinhado a este, de 
mesma altura e largura do painel móvel até um metro de distância do painel, perpendicularmente a 
este, quando fechado. 

Todas as portas de acesso ao controle eletrônico e ao mecanismo, se for o caso, devem estar ligadas 
eletricamente à caixa através de cordoalhas adequadas para garantir o aterramento. A porta e o painel 
móvel com o relé devem possuir dispositivo que permita o seu travamento na posição aberta.  

A borracha utilizada na vedação das portas do controle eletrônico e da tampa do mecanismo deve ser 
fixada em canaleta, para impedir seu deslocamento e/ou descolamento após repetidas aberturas. 

A caixa deve apresentar sinalização de abertura da porta, através de chave de fim de curso conectada 
a um dos contatos de entrada do relé, e informar o estado da porta via protocolo DNP3.0.  

6.3 Fiação e conexões 

6.3.1 Fiação interna 

Todos os terminais de fiação e réguas de bornes devem ser anilhados ou identificados de forma 
inequívoca. A identificação dos condutores deve ser feita através de anilhas tipo luva em PVC 
CRISTAL (referência catálogo SETON – modelos C5224 e C5225 ou similar- desde que sujeito à prévia 
aprovação pela Copel), com comprimento de 18mm. A Copel poderá recusar identificadores com 
durabilidade ou legibilidade considerados inadequados. 

Toda a fiação do circuito de controle sujeita a esforço mecânico deve ser feita com fios de cobre com 

encordoamento classe 4 conforme NBR 6148 ou NBR 6880, com bitola mínima 0,5 mm2 e isolamento 
para 750 Volts. Os condutores não devem apresentar emendas. 

Toda a fiação deve ser identificada e numerada através de anilhas nos condutores que permitam a 
fácil compreensão. Os condutores de alimentação de corrente contínua do circuito das baterias devem 
ser nas cores vermelha para positivo (+) e preta para negativo (-), não devendo tais cores ser utilizadas 
em circuito diverso deste. 

Não será aceita, sob nenhuma hipótese, a conectorização de mais de um cabo em um mesmo terminal, 
nem de mais de um terminal em uma mesma conexão. Deve ser adotada régua de bornes auxiliar para 
este fim, salvo mediante aprovação expressa da Copel. Todos os terminais devem ser prensados. 

Os chicotes internos ao controle eletrônico devem ser montados de maneira a facilitar a manutenção 
e com padrão de qualidade compatível com a função requerida pelo equipamento. A montagem do 
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chicote deverá ser o mais uniforme possível.  

Todas as conexões de cabos externos ao controle eletrônico devem ser feitas em bornes industriais 
padrão CONEXEL ou similar, desde que aprovado pela Copel. 

Todas as conexões no relé devem necessariamente passar por borneiras de interligação. Os terminais 
de corrente do relé, para as conexões dos cabos dos TCs, devem necessariamente ser do tipo olhal. 
Conexão via plugue-conector não é permitida.  

As conexões dos condutores dos TC ao controle eletrônico devem ser efetuadas, obrigatoriamente, 
através de borneiras industriais, que permitam seccionar e ligar em curto os seus terminais 
secundários. A ligação estrela-aterrada dos TC deve ser efetuada necessariamente dentro do controle 
eletrônico e não no mecanismo. Estas borneiras devem ser instaladas internamente na caixa do 
controle eletrônico, não sendo permitida sua instalação diretamente no relé micro processado. 
Soluções diferentes devem ser acompanhadas de justificativa técnica abordando segurança e 
confiabilidade e serão avaliadas caso a caso sob o aspecto da segurança operacional, e de 
manutenção. 

As conexões de alimentação CA devem ser realizadas em borne padrão Conexel SAK6N ou similar, 
desde que previamente aprovado pela Copel. Não será aceita entrada de CA diretamente em 
componentes internos ao controle eletrônico nem em disjuntores. 

Todos os terminais, cabos e partes metálicas energizados devem ser devidamente protegidos contra 
toques acidentais. 

A falta de observação ou adequação a qualquer solicitação deste item – Fiação Interna – permite à 
Copel recusar os equipamentos discordantes, tanto durante o processo de fabricação quanto no 
recebimento. 

6.3.2 Ligação entre a caixa do mecanismo e a cabine do controle eletrônico 

Os cabos de controle (comando e supervisão), dos TC e dos sensores de tensão que interligam a caixa 
de controle ao mecanismo devem ter um comprimento mínimo de 6,0 (seis) metros, ser isolados, 
blindados e com cobertura a prova de intempéries, com terminais tipo metálico "plug-in macho" (com 
anel de fixação móvel e rosca interna) em ambas as extremidades (ver desenho do item 14.1.3). 
Qualquer outro tipo de terminal “plug-in” deverá ser apresentado para aprovação prévia. 

Os cabos de alimentação CA da caixa de controle devem ter um comprimento mínimo de 10,0(dez) 
metros, ser isolados, blindados e com cobertura a prova de intempéries e possuir terminais tipo 
metálico "plug-in macho" (com anel de fixação móvel e rosca interna) em apenas uma extremidade, ou 
seja, no ponto de conexão com a caixa do controle – desenho técnico do item 14.1.4. Qualquer outro 
tipo de terminal “plug-in” deverá ser apresentado para aprovação prévia. 

Todos os cabos (controle, TC, sensores de tensão e alimentação CA) e os devidos conectores, são 
parte integrante do religador e incluídos no preço do equipamento. 

O religador deve ser fornecido com os cabos umbilicais separados e independentes, conforme 
alternativas abaixo: 

6.3.2.1 Alternativa 1 

 Cabo de controle englobando comando ao mecanismo. 

 Cabo de corrente dos TC de bucha e sensores de tensão de bucha, com proteção eletrônica 
contra abertura involuntária de TC na caixa do mecanismo atuador. 

 Cabo de alimentação CA do controle eletrônico (F,N e T). 

6.3.2.2 Alternativa 2 

 Cabo de controle englobando comando ao mecanismo, sensores de tensão de bucha e TC de 
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bucha, porém com proteção eletrônica contra abertura involuntária de TC na caixa do mecanismo 
atuador. 

 Cabo de alimentação CA do controle eletrônico (F,N e T). 

6.3.3 Fiação proveniente da caixa do mecanismo 

Toda fiação proveniente do interior da caixa do mecanismo deve estar protegida, através do 
seccionamento dos cabos em plugues adequados e borneiras de interface, contra o efeito de 
vazamentos de qualquer espécie. O fabricante deve incluir na proposta desenho indicando detalhes 
desta fiação e seccionamento.   

6.4 Contadores de operação eletrônicos 

O controle eletrônico do religador deve possuir 3 (três) contadores de operação acumuladores 
eletrônicos internos independentes, com no mínimo 4 dígitos sendo um para cada fase. Estes 
contadores devem ser construídos de forma a dificultar o reset acidental. Os contadores internos 
deverão ser acessíveis via teclado e display no painel frontal. Neste caso o controle eletrônico deverá 
permitir o reset dos contadores, através de senha.  

6.5 Entradas analógicas de Corrente para Medição e Proteção 

O relé do controle eletrônico deve ter 3 (três) entradas analógicas independentes de corrente CA para 
os respectivos sensores de fase.  

6.6 Entradas analógicas de Tensão para Medição e Proteção 

As entradas analógicas de tensão devem ter dispositivos de proteção contra surtos. 

6.6.1 Entradas de tensão 

O relé do controle eletrônico deve ter 6 (seis) entradas analógicas de tensão independentes, sendo 3 
(três) para o lado FONTE e 3 (três) para o lado CARGA.  

Através dos valores informados por estes sensores serão efetuados: 

- Medição de tensão e potência; 

- Cálculo da distância da função de localização da falta; 

- Referência para ajuste da unidade de sobrecorrente direcional (67); 

6.7 Alimentação do controle eletrônico 

O controle eletrônico deve ser alimentado em 127 Vca (F-N) associado a um sistema auxiliar Vcc. O 
carregador de baterias deve ser capaz de alimentar, além do sistema de proteção (relé e acessórios), 
mais uma carga de 24 V/1 A (dispositivo de comunicação, que poderá ser instalado a critério da Copel), 
sem prejuízo da capacidade de carregamento da bateria quando a fonte CA estiver ativa, conforme 
item 6.8.1. 

Além da alimentação para o relé, o controle eletrônico deve atender a alimentação de lâmpada interna, 
tomada e resistência de aquecimento, conforme descrito abaixo: 

 Todas as entradas de alimentação deverão ser protegidas por disjuntor. 

 O controle eletrônico deve possuir iluminação interna do controle, sendo acionado através de 
micro chave de fim de curso quando ocorrer abertura da porta do controle. 

 O controle eletrônico deve possuir uma tomada 127 VCA, disponível para alimentação de 
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computador portátil. 

 Na caixa do controle eletrônico deve ser instalado um aquecedor regulado por termostato. A 
temperatura interna da cabine de controle eletrônico deverá ser mantida em uma faixa 
conveniente ao bom desempenho dos componentes e de forma a evitar oxidação e formação de 
mofo. No mecanismo de operação também deve existir aquecedor. O termostato deverá permitir 

ajuste na faixa de 0 a 60 C, tanto para caixa de controle eletrônico quanto para o mecanismo. 
O valor da resistência de aquecimento deverá ser compatível com o tamanho da caixa utilizada. 
A alimentação dos aquecedores deve ser em 127 VCA. 

6.8 Baterias 

O conjunto de baterias utilizado para alimentação do controle eletrônico deve ser do tipo selada 
(chumbo-ácida ou gel) e utilizar elementos de 12 V/12 Ah (terminais tipo FASTON). O conjunto de 
baterias deve ser fixado dentro da caixa do controle, para evitar o deslocamento durante o transporte. 

As baterias fornecidas juntamente com o conjunto devem apresentar, obrigatoriamente: 

 Gravação do mês e ano de fabricação no corpo de cada bateria, inferior a seis meses da data 
de inspeção do lote dos equipamentos. 

 Garantia total mínima de um ano. 

 Fornecimento de catálogo original contendo informações técnicas, incluindo curvas de carga e 
descarga e comportamento com variação de temperatura. 

 As baterias devem estar totalmente carregadas, sendo que o período de tempo entre a data de 
carga e a data da entrega não deve ser superior a 03 meses. 

 Antes da fabricação e da inspeção do equipamento em fábrica, o conjunto de baterias deve ser 
aprovado pela Copel. Para tanto o fornecedor deve enviar, para o responsável pela análise 
técnica, um conjunto de baterias para ensaio de carga e descarga em laboratório. A depender 
do resultado do ensaio, a Copel informará o fornecedor e solicitará a substituição das baterias.  

No circuito lado positivo da bateria deve ser instalado fusível (automotivo) para proteção, segurança e 
chaveamento. 

6.8.1 Carregador de baterias 

O carregador de baterias deve ter as seguintes características mínimas, sem prejuízo de outras 
consideradas essenciais para o funcionamento perfeito do sistema de alimentação: 

 Controle de corrente com limitação a 10% da capacidade nominal da bateria em regime de 
equalização, ou seja, corrente de carga até 1,2 A para baterias de 12Ah. 

 Alarme de auto supervisão com contato de saída ligado no controle eletrônico, com atuação 
nas seguintes condições: 

- Falta de CA na alimentação (essa indicação deverá ser temporizada). 

- Tensão nas baterias acima de 120% da tensão nominal do conjunto. 

- Tensão nas baterias abaixo de 91,6% da tensão nominal do conjunto.  

Quando tensão nas baterias atingir o nível de 79% do valor nominal do conjunto o carregador (ou outro 
dispositivo) deve isolar a bateria do sistema de alimentação com o fim de preservá-la.  
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6.9 Painel frontal 

6.9.1 LEDS configuráveis 

O controle eletrônico deve disponibilizar através de indicação por LED configuráveis no painel frontal, 
em português, os seguintes estados: 

 Estado do Religador - 52a e 52b (aberto/fechado). 

 Estado da chave local/remota. 

 Estado do bloqueio de religamento. 

 Estado do bloqueio de atuação por neutro. 

 Estado do bloqueio da proteção (operação do religador como chave). 

 Alarme de falta de alimentação CC na saída do carregador de baterias. 

 Alarme de falta de alimentação CA. 

 Abertura por fase – 50/51 (A, B e C)2. 

 Abertura por neutro – 50/51N3. 

 Abertura pelo SEF (neutro de ajuste sensível). 

 Pick-up de Fase, Neutro ou SEF (Indicação que a corrente esteve acima do mínimo trip). 

 Estado do grupo de ajustes alternativo (ativado / desativado); 

 Estado da função Linha Viva.  

 Bloqueio por fim de sequência de religamento. 

 Problemas no Controle. 

 Falha mecânica (um dos pólos não abriu ou não fechou). 

Obs.: Os LEDs que indicam a abertura (trip) por função de proteção (fase, neutro e SEF) devem 
rearmar automaticamente (auto reset) caso o religador não vá a bloqueio, ou seja, não atinja o término 
do ciclo de religamento ajustado. Os LEDs indicadores de abertura ou falta devem se manter ativos 
até o fechamento do RA.  

6.9.2 Botões de acesso direto  

O controle eletrônico deve disponibilizar através de botões configuráveis (mínimo 6 botões) e de 
acesso direto no painel frontal, em português, os seguintes comandos: 

 LOCAL HABILITADO – Comando de mudança do controle de remoto para local e vice-versa. 

 AJUSTE ALTERNATIVO 1 HABILITADO – Comando de mudança do grupo de ajuste Normal 
para o grupo de ajustes Alternativo 1, e vice-versa) 

 MODO CHAVE HABILITADO - Comando de desabilitar as todas as funções proteção (Operação 
do religador em MODO CHAVE) – ver item 8.4.2 

 LINHA VIVA HABILITADA - Comando de habilitar e desabilitar a função Linha Viva (HOT LINE 
                                                

2 É possível disponibilizar esta informação em display ao invés de um LED dedicado, desde que o display seja 
muito maior que as dimensões mínimas e que a informação seja disponibilizada logo na primeira tela sem a 
necessidade de navegação. 
3 Idem item 2. 
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TAG) – ver item 8.4.1 

 RELIGAMENTO BLOQUEADO - Comando de bloquear e desbloquear o religamento automático  

 NEUTRO BLOQUEADO - Comando de bloquear e desbloquear o neutro e o SEF – ver item 
8.4.3.  

Ao lado de cada botão de comando deverá existir um LED indicando o estado da função descrita no 
botão. LED aceso indica que a condição descrita no botão é verdadeira. LED apagado indica que a 
condição descrita no botão é falsa.   

O controle eletrônico deve disponibilizar através de botões de acesso direto no painel frontal, em 
português, os seguintes comandos de: 

 ABRIR - Comando de abertura manual do religador  

 FECHAR - Comando de fechamento manual do religador 

O botão ABRIR deve ser na cor verde e o botão FECHAR deve ser na cor vermelha, com a condição 
do religador indicada junto ao LED.  

6.9.3 Indicação do Display 

O tamanho mínimo do display é de 20 caracteres e duas linhas. O controle eletrônico deve 
disponibilizar através de indicação direta dos valores no mostrador do painel frontal, em português, as 
seguintes grandezas analógicas: 

 Correntes nas fases A, B e C (Correntes de 0 à 400A, com exatidão de +/-5%); 

 Corrente no neutro (Correntes de 0 à 150A, com exatidão de +/-5%); 

 Tensões VAN, VBN, VCN, VAB, VBC e VCA (com exatidão de +/-2% na faixa de 70 à 110% da 
tensão nominal); 

 Última falta com valores de sobrecorrente. 

Obs.: A exatidão dos valores do display é em relação às entradas do relé. 
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7 REQUISITOS DE PROTEÇÃO 

7.1 Características Gerais para Operação e Controle 

Os religadores devem ser automáticos e capazes de interromper e religar o circuito com a sequência 
pré-determinada de operações de abertura e de fechamento, seguido de rearme ou bloqueio. 

Os religadores devem permitir um número mínimo de 4 (quatro) operações até o bloqueio, ou seja, 3 
(três) tempos entre religamentos ajustáveis.  

O tempo de interrupção (clearing time) dos religadores deve permanecer dentro de uma variação 
máxima de +/- 10 % para a faixa de temperatura de - 10 oC a + 50 oC. 

Os religadores devem rearmar-se automaticamente, se a falha desaparecer antes do bloqueio. A 
temporização do rearme deverá iniciar após o religamento, desde que a corrente esteja abaixo do valor 
de pick-up. 

Os religadores devem permitir o bloqueio e abertura livre, tanto elétrica (Botão Abrir) e mecânica 
(Alavanca Amarela) com prevalência sobre a automação. 

Se a corrente de fase ou a corrente de terra alcançar ou exceder o valor mínimo necessário para a 
abertura, o controle eletrônico deve primeiramente temporizar e em seguida energizar a bobina de 
abertura no instante correto. Após a abertura, começará a contagem do tempo ao fim do qual deverá 
ocorrer o religamento, de acordo com o valor pré-determinado através dos ajustes no controle 
eletrônico.  

A corrente mínima de disparo, tanto para faltas entre fases como faltas a terra, deve atender aos 
valores especificados nos formulários de características técnicas. A alteração destes ajustes deve ser 
possível tanto através de teclados no controle eletrônico quanto através de computador portátil. A 
atuação do controle eletrônico, para correntes de curto-circuito entre fases ou entre fase e terra, deve 
ser necessariamente para 100% do valor ajustado (múltiplo = 1). 

A capacidade de interrupção dos religadores deve ser a máxima permitida pelo equipamento para 
qualquer ajuste do controle eletrônico.  

Os valores de corrente nominal e capacidade de interrupção, para cada tipo de religador, não devem 
levar em conta as limitações introduzidas pelos sensores ou TC. 

7.2 Funções de proteção requeridas 

O software de parametrização dos ajustes de proteção no controle deverá ser compatível com o 
sistema operacional Windows, desde a versão Vista até a última disponibilizada comercialmente. Os 
custos deste software devem estar inclusos no custo total do equipamento constante na proposta. 

Em conjunto com o software de parametrização e ajustes deve ser fornecido software para construção 
de lógicas programáveis, se necessário.  

A forma de entrada de dados de ajustes de sobrecorrente, no relé ou no software, poderá ser em 
unidades de corrente (Ampére) primária ou secundária ou em múltiplos da corrente nominal (In). 

Todas as funções abaixo obrigatoriamente devem ter a opção de ajuste pelo painel frontal e pelo 
software de ajustes e parametrização. 

O controle eletrônico deve possuir, no mínimo, as seguintes funções de proteção: 

 Sobrecorrente (50/51- fase , 50N/51N – neutro e neutro sensível SEF. 

 Sobrecorrente direcional de fase (67), neutro (67N) e SEF (67SEF). 

 Sobretensão (59) e Subtensão (27), ambos com temporização (62). 

 Religamento automático (79). 
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O controle eletrônico deve possuir no mínimo 3 (três) grupos de ajuste sendo 1 normal e 2 alternativos. 
Na mudança de um grupo de ajustes para outro, o controle deve alterar todos os ajustes de proteção 
- fase, neutro, SEF, religamento (função 79) e demais – mas não deve alterar o estado de quaisquer 
outras variáveis do relé não pertinentes à mudança. O software de ajustes deve permitir a cópia dos 
ajustes de um grupo para o outro. 

O controle eletrônico deve apresentar, para o sensor de fase e para o sensor de neutro, pelo menos: 

 Curvas no padrão IEC: 

o Normal Inversa,  

o Muito Inversa; 

o Extremamente Inversa; 

o Inversa de Tempo Longo; 

o Inversa de Tempo Curto. 

 Curvas no padrão ANSI: 

o Normal Inversa; 

o Muito Inversa; 

o Extremamente Inversa; 

o Moderadamente Inversa. 

 Curvas com característica instantânea e de tempo definido; 

 Curvas típicas de religadores compatíveis com curvas Kyle, incluindo, no mínimo, as seguintes: 

o 113; 

o 117; 

o 119; 

o 120; 

o 131; 

o 133; 

o 135; 

o 137; 

o 139; 

o 140; 

o 141; 

o 151; 

o 162; 

o 165. 

O controle eletrônico deve possuir curvas de tempo definido para o sensor de SEF. O número de 
operações rápidas de fase deve ser independente do número de operações rápidas de neutro.  

Os religadores devem permitir o ajuste das sequências de operações para somente aberturas 
instantâneas ou rápidas, somente temporizadas, ou uma combinação das mesmas, para defeitos fase-
fase e fase-terra. O software de ajustes deve permitir a habilitação ou inibição das curvas rápidas ou 
instantâneas em cada ciclo de religamento, não sendo permitido tais ajustes através de lógica de 
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programação. As combinações de ajuste seguem o seguinte critério:  

 1 operação instantânea/rápida. 

 1 operação instantânea/rápida e 1 operação temporizada. 

 2 operações temporizadas. 

 1 operação instantânea/rápida e 2 operações temporizadas. 

 3 operações temporizadas. 

 1 operação instantânea/rápida e 3 operações temporizadas. 

 2 operações instantâneas/rápidas e 2 operações temporizadas. 

 4 operações temporizadas.  

O controle eletrônico deve possuir sensor de neutro tipo alta sensibilidade para faltas a terra – 
(Sensitive Earth Fault) – SEF, com ajustes de corrente de pick-up e curvas de tempo definido.  

O controle eletrônico deve possuir as funções de modificação de curvas rápidas e lentas, ajustável 
para fase e neutro, conforme abaixo: 

 Fator multiplicador (Vertical Multiplier / Time Dial) 

 Adicional de Tempo (Constant Time Adder) 

 Tempo mínimo de Resposta (Minimum Response Time – MRT) 

Os tempos de religamento devem ser independentes entre si e ajustáveis em cada ciclo de 
religamento, conforme valores estabelecidos no formulário de características técnicas. O tempo de 
rearme também deve ser ajustável.  

O controle eletrônico do religador deve conter uma função para evitar abertura devido à carga fria (Cold 
Load Pick-Up). Esta função deve ser bloqueada e desbloqueada via protocolo DNP3, ou via 
parametrização de ajustes. Esta função deve apresentar o seguinte comportamento: Quando o 
religador estiver aberto e bloqueado (fim de ciclo) e a função de carga fria estiver habilitada, o controle 
deverá temporizar (T1) e ativar a função depois de transcorrido o tempo ajustado. A função deverá 
permanecer ativada até ocorrer o fechamento do religador (manualmente ou via DNP3) e caso no 
fechamento a corrente alcançar ou exceder o ajuste de pick-up de carga fria deve temporizar conforme 
ajuste da curva de carga fria, comandar a abertura do religador e ir a bloqueio (fim de ciclo). Caso no 
fechamento a corrente estiver abaixo do ajuste de carga fria o controle deve temporizar e desativar a 
função depois de transcorrido o tempo ajustado (T2), e voltar para o grupo de ajustes que estava ativo 
antes do fechamento. Caso o controle eletrônico não possua esta função pré-definida de fábrica, o 
fabricante poderá, através de programação de lógicas, utilizar um grupo de ajustes para esta finalidade. 

O controle eletrônico do religador deve conter uma função Linha Viva (Hot Line Tag) que se for 
acionada deverá ativar uma curva instantânea, bloquear o religamento e bloquear o fechamento 
manual ou remoto em caso de abertura do religador. Caso o controle eletrônico não possua esta função 
pré-definida de fábrica, o fabricante poderá, através de programação de lógicas, utilizar um grupo de 
ajustes para esta finalidade.  

O controle eletrônico do religador deve conter uma função Modo Chave (proteção bloqueada) que se 
for habilitada deverá bloquear toda a atuação por funções de proteção, permanecendo como chave. 
Caso o controle eletrônico não possua esta função pré-definida de fábrica, o fabricante poderá, através 
de programação de lógicas, utilizar um grupo de ajustes para esta finalidade.  

O controle eletrônico deve possuir a função de Bloqueio do Religamento por Alta Corrente (High 
Current Lockout / Instantâneo Lockout), com ajustes separados de fase e de neutro com múltiplos 
conforme folha de características técnicas. Caso seja utilizada a segunda unidade de sobrecorrente 
instantânea para esta finalidade, o relé deverá mandar bloquear o religamento caso ocorra atuação 
simultânea das unidades instantâneas 1 e 2. 
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O controle eletrônico deve conter a função Abertura Instantânea (High Current Trip / Instantâneo Trip), 
com ajustes separados de fase e neutro e com múltiplos da corrente de disparo de fase e neutro 
idênticos à função Bloqueio por alta corrente (High current lockout) e deve ser possível ativar apenas 
na operação de abertura selecionada.  

O controle eletrônico deve possuir a função de Localização de falta, indicando a distância em 
quilômetros (km) do provável local da falta.  

 

O controle eletrônico, além das funções de proteção citadas deve possuir a função lógica de 
Reconfiguração Automática (self healling), que permita efetuar transferência automática de blocos de 
carga no caso de falta na rede ou ausência de tensão dos lados dos blocos e carga de interesse. São 
as características notáveis que os RA devem possuir para tal função (reconfiguração automática): 

a) Elemento Feeder (Feeder): Elemento aonde se inicia o processo de reconfiguração automática. 
Deve possuir a capacidade de abrir automaticamente na ocorrência de uma falta de tensão 
(TRIP) mediante temporização específica: 

a. Trabalha normalmente fechado, mede tensão no lado fonte, e abre o religador em caso 
de ausência de tensão. Pede-se que seja ajustável: 

i. - Tempo de ausência de tensão, que promove a abertura; 

b. Na automação (via DNP 3.0), pede-se: 

i. - Comando de bloqueio/desbloqueio da função Self Healing; 

ii. - Estado de bloqueado/desbloqueado; 

iii. - Estado de abertura por Self Healing, quando esta ocorrer por motivo de 
atuação da função; 

c. Localmente, pede-se: 

i. - Comando de bloqueio/desbloqueio da função, via botão; 

 

b) Elemento de INTERLIGAÇÃO (TIE):  quando instalado como NA (normalmente aberta) na 
interligação entre duas fontes. Neste caso o RA deve possuir funcionalidade que o permita 
fechar na falta de tensão em um ou ambos os lados alternadamente mediante temporização 
específica.  

a. Trabalha normalmente aberto, mede tensão do lado carga, em caso de ausência de 
tensão, bloqueia o religamento temporariamente, promove o fechamento do religador, 
mantém o grupo de ajuste. Mede tensão no lado fonte, em caso de ausência de tensão, 
muda de grupo de ajuste, bloqueia o religamento temporariamente e promove o 
fechamento do religador. Pede-se que seja ajustável: 

i. - Tempo de ausência de tensão, que promove o fechamento e mudança de 
grupo, quando aplicável; 

ii. - Tempo de bloqueio temporário do religamento; 

b. Na automação (via DNP 3.0), pede-se: 

i. - Comando de bloqueio/desbloqueio da função Self Healing; 

ii. - Estado de bloqueado/desbloqueado; 

iii. - Estado de fechamento por Self Healing, quando esta ocorrer por motivo de 
atuação da função; 

c. Localmente, pede-se: 

i. - Comando de bloqueio/desbloqueio da função, via botão; 
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c) Elemento INTERMEDIÁRIO (MID): 

Este elemento deverá permitir mudar de grupo de ajustes (tipo função TOOGLE), com bloqueio de 

religamento, por tempo definido parametrizável, na falta de tensão na fonte principal por tempo e níveis 

de tensão mínimo e máximo definidos e parametrizáveis; 

a. Os RA deverão permitir livre seleção da forma de operação, se como FEEDER, MID ou 
TIE na parametrização do esquema de reconfiguração automática; 

b. O esquema de reconfiguração automática deve operar sem a necessidade de 
comunicação entre os RA; 

c. Deverá permitir ajustar o valor de tensão, para entendimento de ausência de tensão, e 
o valor para entendimento de presença de tensão. 

O controle eletrônico deve possuir uma função que acumule o desgaste das ampolas de vácuo (I2t), 
permitindo o monitoramento pelas equipes de manutenção da vida útil das ampolas. 

O controle eletrônico deve ser capaz de registrar os últimos 80 eventos e atuações ocorridas, indicando 
o valor das correntes de curto-circuito e informando os sensores (fase, neutro ou SEF) que atuaram. 
Estas informações devem ser armazenadas em memória e acessadas pelo operador através do 
mostrador no painel frontal Display ou através de computador portátil. 

O controle eletrônico deve apresentar medição dos valores instantâneos e de demanda, acessíveis via 
teclado e mostrador no painel frontal, das seguintes grandezas do circuito: corrente, tensão, potência 
ativa e reativa. 

O controle eletrônico deve ser capaz de oscilografar as grandezas analógicas de tensão e corrente e 
as grandezas digitais das faltas, com resolução mínima de 16 amostras/ciclo, 8 registros com 8 ciclos 
cada, armazenados em memória e com acesso através das portas seriais e/ou ethernet. O software 
para visualização e análise destas informações deve estar incluso no preço dos religadores.   

A função de oscilografia deve satisfazer, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

 Gravação das amostras dos sinais de tensão, corrente e sinais digitais, com um tempo de pré-
falta de 2 (dois) ciclos de 60Hz. 

 Taxa de amostragem de 16 amostras por ciclo de 60Hz, correspondendo a uma frequência de 
amostragem de 960 Hz. 

 Sequência de eventos ("Sequence of Events, SOE") com resolução de 1 milissegundo e o estado 
("status") do equipamento. 

 Programas de manipulação (veja NOTA 2) dos dados gravados, de forma a apresentarem as 
formas gráficas das ondas de tensão e corrente, eventos e outras grandezas disponíveis, 
relatórios de "status" e sequência de eventos. 

 Partida da função de oscilografia por detectores internos ou por contatos externos ao controle 
eletrônico. 

 Localização de faltas e relatórios de medição das grandezas disponíveis.  

NOTA 1: Todos as informações da oscilografia devem ser disponibilizadas em 
arquivos de dados no padrão "COMTRADE" ou "ASCII", que permita à 
Copel utilizá-los em programas próprios. A proposta deve incluir os 
programas necessários para esta conversão. 

NOTA 2: Todos e quaisquer programas (“software”) referentes à todas funções 
de oscilografia devem, obrigatoriamente, estar inclusos na proposta. 
Nenhum programa poderá ser cotado em separado. 

NOTA 3: Os microcomputadores mencionados neste item não fazem parte do 
escopo do fornecimento. 
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8 REQUISITOS DE AUTOMAÇÃO 

O controle eletrônico deve permitir a comunicação via protocolo DNP3.0 nível 2, através de interface 
serial e interface ethernet, com encapsulamento DNP3.0 em TCP/IP e UDP/IP. Na comunicação 
através de interface ethernet, deve permitir a configuração das portas TCP ou UDP.  

O equipamento deverá ter a possibilidade de remapear os pontos digitais e analógicos, ou seja, da 
lista original de pontos do controle eletrônico, o usuário deverá ter a opção de selecionar os pontos 
desejados, montando uma lista própria dos pontos enviados ao supervisório da Copel. A transferência 
de dados deve estar em conformidade com o protocolo DNP3.0 nível 2, devendo ser fornecida a 
documentação do perfil deste protocolo onde conste também a lista de pontos dos objetos DNP3.0, 
assim como o método de mapeamento dos pontos, os quais serão configurados conforme as 
necessidades da Copel. 

Até o início dos ensaios de recebimento o fornecedor deve realizar o remapeamento dos pontos 
descritos no item “Sinais Disponíveis”. 

O equipamento proposto deve permitir a configuração e a comunicação com os concentradores de 
dados instalados no sistema de automação da Copel, para uma mesma sessão DNP configurada. Os 
concentradores de dados locais concentram as informações, através de canais de comunicação, de 
diversos religadores instalados na rede e operam de forma redundante (hot standby) com dois 
equipamentos: primário e secundário. Cada concentrador tem um endereço IP específico e a 
comunicação é estabelecida normalmente com o concentrador primário. Se houver uma falha neste 
concentrador, a comunicação é automaticamente comutada para o concentrador secundário.  

8.1 Entradas e saídas digitais 

O controle eletrônico deve disponibilizar no mínimo 4 saídas digitais programáveis via software em 
contato seco disponíveis em régua de terminais acessível e identificada. As quatro saídas devem ficar 
disponíveis para utilização da Copel, não sendo permitida sua utilização pelo fabricante. 

Cada controle eletrônico deve possuir contatos de saída com as seguintes características principais: 

Características Valores 

Condução contínua 5A 

Fechamento e condução em 0,5s  30A 

 

O controle eletrônico deve disponibilizar no mínimo 6 entradas digitais disponíveis em régua de 
terminais, acessíveis e identificadas. Todas as entradas devem ser programáveis via software de 
ajustes e parametrização.  

O controle eletrônico deve permitir a programação lógica digital entre estados das entradas físicas, 
estados virtuais internos, comandos via protocolo DNP3.0 e estados de comparadores analógicos, 
permitindo acionar saídas físicas, mudar estados virtuais e ativar funções internas (mudar grupos de 
ajuste, abertura/fechamento do religador, habilitar/desabilitar religamento, entre outras).  

Deve possuir no mínimo as seguintes operações lógicas: 

 E 

 OU 

 INVERSORA 

 DETECÇÃO DE BORDA DE SUBIDA/DESCIDA 

 FLIP-FLOP RS 

 TEMPORIZAÇÃO 
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 COMPARADORES ANALÓGICOS 

O controle eletrônico deve possuir no mínimo 8 (oito) variáveis livres, com possibilidade de 
temporização, para desenvolvimento de lógicas pela Copel. Estas variáveis devem estar disponíveis, 
independente da implementação das funções solicitadas pela Copel no controle eletrônico, não 
podendo ser utilizadas para composição de lógicas necessárias à execução de tais funções pelo 
fornecedor. 

A disponibilidade destas variáveis e a implementação de todas as funções solicitadas nesta 
especificação devem estar incluídas no preço total do equipamento, não sendo permitido cobrança em 
separado para estas implementações. 

8.2 Portas de Comunicação 

O controle eletrônico deve possuir no mínimo (3) três portas independentes para comunicação, sendo 
1(uma) frontal e 2(duas) traseiras. 

A porta frontal deverá possuir as seguintes funcionalidades: 

 Padrão RS-232C ou USB ou Ethernet/RJ45, para entrada de ajustes, parametrização, 
aquisição de dados de oscilografia e registros de eventos por computador portátil, utilizando 
software proprietário do fabricante. Se apresentar porta Ethernet/RJ45, deve permitir a 
conexão a um computador portátil através de cabo, direto ou cruzado, sem necessidade de 
hub ou switch.   

As portas traseiras deverão possuir as seguintes funcionalidades: 

 1 (uma) porta serial RS-232C, específica para comunicação via protocolo DNP3.0, com 
conector DB9.  

 1 (uma) porta ethernet, com interface RJ45 e comunicação em rede local padrão IEEE 802.3, 
com velocidade mínima de 10Mbps, com protocolo TCP/IP e UDP/IP. Esta porta será 
destinada à coleta remota de oscilografia e comunicação via protocolo DNP3, de modo 
simultâneo. 

8.3 Protocolo de Comunicação – DNP3.0  

A transferência de dados entre o controle eletrônico e o sistema supervisório da Copel deve estar em 
conformidade com o protocolo DNP 3.0, nível 2 (que permita remapeamento). Deve ser fornecida a 
documentação do perfil deste protocolo e o método de mapeamento dos pontos, os quais devem ser 
configurados em fábrica pelo fornecedor conforme necessidades da Copel.  

Por meio do DNP3.0 devem ser disponibilizadas informações de partida de unidades, registro de 
eventos, entradas e saídas digitais, medidas analógicas de corrente, tensão, potência, frequência, 
distância de falta e outras disponíveis.  

O tamanho de cada fila de eventos reportados via protocolo DNP3.0 deve ser maior ou igual a 100 
eventos.  

Todos os sinais devem acompanhar os estados das funções ou entradas digitais monitoradas, não 
sendo permitido sinais digitais tipo latch com reset por comando. 

Deve ser apresentada uma tabela de objetos, contendo os objetos suportados e as variações, 
descrições, function codes e qualifier codes, para requisição e resposta.  

A tabela abaixo, define os requisitos mínimos aceitáveis. 

OBJETO REQUISIÇÃO RESPOSTA 

Objeto 
(dec) 

Variação Descrição Function 
Codes 
(dec) 

Qualifier 
Codes 
(hex) 

Function 
Codes 
(dec) 

Qualifier 
Codes 
(hex) 
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1 0 Binary Input - All Variations 1 0,1,6,7,8   

1 2 Binary Input with Status 1 0,1,6,7,8 129 0,1 

2 0 Binary Input Change – All 
variations 

1 6,7,8   

2 2 Binary Input Change with 
Time 

1 6,7,8 129,130 17,28 

12 1 Control Relay Output Block 3,4,5,6 17,28 129 Echo of 
request 

20 0 Binary Counter – All 
Variations 

1 0,1,6,7,8   

22 0 Counter Change Event – All 
Variations 

1 6,7,8   

30 0 Analog Input – All Variations  1 0,1,6,7,8   

30 1 32 – Bit Analog Input  1 0,1,6,7,8 129 0,1 

30 2 16 – Bit Analog Input  1 0,1,6,7,8 129 0,1 

32 0 Analog Change Event – All 
Variations 

1 6,7,8   

50 1 Time and Date 2 7   

52 2 Time Delay Fine   129 07 

60 1 Class 0 Data 1 6   

60 2 Class 1 Data 1 6,7,8   

60 3 Class 2 Data 1 6,7,8   

60 4 Class 3 Data 1 6,7,8   

80 1 Internal Indications 2 0   

  Cold Restart 13    

  Warm Restart 14    

Os objetos de eventos (02, 22, 32) devem ser associados a classes do DNP (classes 1,2 ou 3) via 
software de parametrização e gerar informações no objeto 80 (internal indications – IIN - mostrando 
que existem eventos de uma classe disponível). O equipamento deve permitir associar um objeto a 
uma classe. 

 O período de sincronização de tempo via protocolo deverá ser parametrizável (em minutos) no 
software de parametrização.  

Depois de decorrido o período estabelecido deverá ligar o indicador (flag) IIN - Need Time. Esse 
indicador deve ser ligado quando houver reinício do equipamento e depois de decorrido o período 
parametrizado e desligado quando houver o envio da escrita de hora (objeto 50), pelo supervisório.  

O dispositivo deverá ligar o indicador de Device Restart quando for inicializado e desligá-lo quando 
receber a informação de Clear Restart. 

8.3.1 Sinais disponíveis 

Devem estar disponíveis nos objetos de dados do protocolo DNP3.0, no mínimo as seguintes listas de 
funções e pontos de entrada e saída:  

Tele supervisão de Estados – objetos 01 (binary input) e 02 (binary input change) 

 Estado do religador - 52a e 52b (aberto/fechado) 

 Estado da chave local/remota do painel frontal 

 Estado do bloqueio de religamento  

 Estado do bloqueio de neutro  

 Estado do bloqueio de SEF  

 Alarme de subtensão CC  
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 Abertura por fase A1 

 Abertura por fase B1 

 Abertura por fase V1  

 Abertura por neutro1 

 Abertura pelo SEF ou SGF (ajuste sensível de neutro) 1 

 Abertura por Alta Corrente (High Current Lockout de fase e neutro) 

 Estado do grupo de ajuste normal (ativado / desativado) 

 Estado do grupo de ajustes alternativo 1 (ativado / desativado) 

 Bloqueio por fim de sequência (Lockout) 2 

 Problema no controle eletrônico 

 Falha de abertura do mecanismo  

 Estado da Função Linha Viva 

 Estado do bloqueio da Proteção (modo chave) 

 Estado do Bloqueio Mecânico (alavanca amarela) 

 Religador em ciclo 

1 A sinalização de abertura por proteção deve apresentar indicação de todos os pontos individuais, 
através dos objetos 01 e 02. Toda e qualquer abertura por proteção (rápida, lenta) deve indicar o(s) 
ponto(s) de origem do disparo da proteção (falta na fase A, na fase B, na fase C, por neutro e por 
neutro sensível). Por exemplo, o ponto de estado de abertura por fase A, deverá ser ligado quando 
ocorrer qualquer atuação de unidade de proteção relativa à fase A. O mesmo deverá ocorrer para as 
fases B e V, para o neutro e neutro sensível, bem como uma falta em mais de uma fase 
simultaneamente. Estes sinais devem ser ligados quando ocorrer atuação de uma unidade de proteção 
(trip) e desligados imediatamente quando ocorrer o fechamento do religador, para cada ciclo de 
religamento. Cada uma dessas informações deve gerar um evento no protocolo DNP3.0 para qualquer 
atuação, mesmo para aberturas e religamentos rápidos.  

2 O ponto de bloqueio por fim de sequência deverá ser ligado nas seguintes situações: 

 na abertura definitiva por unidade de proteção (fim do ciclo) 

 na abertura efetuada por comando local (painel) ou remota (via protocolo conforme 
especificado no item “Entradas e saídas digitais”). 

Tele comandos (objeto 12) 

 Comando de ABRIR  

 Comando de FECHAR. 

 Comando de habilitar/desabilitar o modo chave (bloqueio da proteção) – ver item 8.4.2. 

 Comando de bloquear/desbloquear o religamento  

 Comando de bloquear/desbloquear o Neutro e SEF – ver item 8.4.3. 

 Comando de mudança de grupos de ajuste (normal e alternativo). 

 Comando de habilitar/desabilitar a função de Linha Viva – ver item 8.4.1. 

 Comando de local/remoto. 

 

Tele supervisão de Medidas Analógicas (para supervisão remota de grandezas analógicas – objetos 
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30 e 32) 

 

 Corrente na fase A (Correntes de 0 à 10kA com exatidão de +/-5%); 

 Corrente na fase B (Correntes de 0 à 10kA com exatidão de +/-5%); 

 Corrente na fase C (Correntes de 0 à 10kA com exatidão de +/-5%); 

 Corrente no neutro (Correntes de 0 à 10kA com exatidão de +/-5%); 

 Tensões VAN, VBN, VCN, VAB, VBC e VCA (com exatidão de +/-2%); 

 Potência ativa trifásica; 

 Potência reativa trifásica; 

 Vida útil de cada uma das ampolas de vácuo; 

 Distância de falta (em km). 

 

8.4 Funções de proteção e operação a serem configuradas para a automação e 
nos botões do controle 

8.4.1 Botão de Habilitar e Desabilitar a Linha Viva  

Esta função deve ser habilitada ou inibida via botão do painel frontal e via protocolo DNP3.0, com o 
seguinte comportamento: 

 

Habilitar a função linha viva: 

 

 O controle eletrônico deve comutar para outro grupo de ajustes (normalmente o 
último disponível), no qual o religamento fica bloqueado, com curvas instantâneas de 
fase, neutro e SEF ajustadas e com pick-up igual ao ajuste do grupo normal.   

 Se o religador atuar por proteção ou manualmente, a função linha viva não deve o 
permitir o fechamento local, remoto ou automático (ciclo).  

 

Desabilitar a função linha viva: 

 

 Controle eletrônico retorna ao grupo de ajustes que estava antes de entrar na função 
linha viva. 

 O bloqueio de religamento retorna para a situação anterior à entrada na função linha 
viva (se estava bloqueado, religamento retorna bloqueado; se religamento estava 
desbloqueado, retorna desbloqueado). 

 Todas as demais funções que possam ser acionadas remotamente ou via painel 
frontal deverão retornar à condição original antes do acionamento da função linha 
viva. 

 Permite fechamento local e remoto. 
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8.4.2 Botão de Habilitar e Desabilitar o Modo Chave 

Esta função deve ser habilitada ou inibida via botão do painel frontal e via protocolo DNP3.0, com o 
seguinte comportamento: 

 

Habilitar a função modo chave: 

 

 o controle eletrônico não deve atuar automaticamente devido a qualquer  função de 
proteção. 

 Inibir qualquer alteração de função de proteção que possa ser feita via painel frontal 
ou protocolo DNP3.0. 

 fechamento e abertura permitidos somente via comando local ou remoto. 

 

Desabilitar a função modo chave: 

 

 Controle eletrônico retorna ao grupo de ajustes que estava antes de entrar na função 
modo chave. 

 O bloqueio de religamento e o bloqueio de atuação por neutro retorna para a situação 
anterior à entrada na função modo chave (se estava bloqueado, religamento ou 
neutro retorna bloqueado; se religamento ou neutro estava desbloqueado, retorna 
desbloqueado). 

 Todas as demais funções que possam ser acionadas remotamente ou via painel 
frontal deverão retornar à condição original antes do acionamento da função do modo 
chave. 

8.4.3 Botão do Bloquear e desbloquear o sensor de neutro e SEF 

Esta função deve ser bloqueada ou inibida via botão do painel frontal e via protocolo DNP3.0, com o 
seguinte comportamento: 

 

 Quando é bloqueado o neutro, o SEF deve ser automaticamente bloqueado, tanto 
via painel frontal quanto via DNP3.0. Enquanto o neutro estiver bloqueado, não 
deverá ser permitido o desbloqueio do SEF. 

 Se desbloqueado o neutro, o SEF deve permanecer na situação em que se 
encontrava antes do bloqueio do neutro, ou seja, se o SEF estava desbloqueado 
deve retornar automaticamente desbloqueado; se estava bloqueado deve 
permanecer bloqueado. Se o ajuste de SEF estiver bloqueado via software de 
parametrização, não poderá ser desbloqueado via botão do painel frontal e nem via 
protocolo DNP3.0. 
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9 ESTRUTURA SUPORTE E PARAFUSOS 

9.1 Estrutura suporte para montagem em Poste 

O fabricante deve fornecer e incluir no preço do religador a estrutura para suporte do religador 
(mecanismo e controle eletrônico) para montagem em poste, incluindo os parafusos de aço zincado 
M16. Os desenhos da estrutura devem integrar o conjunto de desenhos do religador. . 

9.2 Requisitos da estrutura suporte 

Material: A estrutura suporte deve ser em aço carbono, ABNT 1010 à 1020, laminado. Os aços 
utilizados deverão ter as seguintes características mínimas 

 limite de resistência à tração 350N/mm2 

 limite de escoamento - perfis 240N/mm2 

 chapas, barras e tubos 210N/mm2 

 alongamento em 50mm 22% 

 

Proteção superficial: A estrutura suporte deve ser totalmente revestida com zinco pelo processo de 
imersão a quente, conforme NBR 6323. A espessura mínima do revestimento deve ser de 86 
micrometros. 

Acabamento: A estrutura suporte deve ter as superfícies lisas, contínuas e uniformes, evitando-se 
saliências pontiagudas e arestas cortantes ou outras imperfeições. 

A estrutura suporte deve ser projetada para suportar o impacto das forças de operação e rajadas de 
ventos sem que haja vibração excessiva. 

Todas as juntas e emendas devem ser cuidadosamente soldadas, de tal maneira que a estrutura de 
fixação seja a prova de intempérie. 

A estrutura suporte deve ser fabricada de maneira a não permitir o acúmulo de água ou penetração de 
umidade.  

9.2.1 Ensaios Mecânicos na estrutura e parafusos 

Ensaio de resistência a tração: 

Neste ensaio, a estrutura suporte deve suportar os esforços mecânicos especificados, a seguir: 

 Montar a estrutura suporte com o religador no poste metálico padrão da Copel (poste a ser 
disponibilizado pela Copel apenas para o ensaio). 

 Aplicar uma carga adicional igual ao peso do religador no ponto médio da estrutura. A tração 
de ensaio deve ser aplicada lenta e gradativamente, sendo que a tração mínima à ruptura 
deve ser mantida durante um minuto, no mínimo. 

 Retirar a carga da estrutura e verificar se houve deformação permanente ou dano. 

Constitui falha: 

 se após a remoção da tração de ensaio, for constatada deformação permanente, trincas ou 
ruptura da peça. 

 se os valores de flecha máxima e máxima residual não forem atendidos. 
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Ensaio de resistência ao torque dos parafusos: 

Este ensaio deve ser realizado com torquímetro. Os parafusos e os parafusos das peças devem 
suportar durante um minuto sem sofrer deformação permanente, trincas ou ruptura à aplicação do 
torque de ensaio conforme, a seguir: 

 parafuso ( aço zincado )  M10 - 3,60 dan x m 

 parafuso ( aço zincado )  M12 - 5,64 dan x m 

 parafuso ( aço zincado )  M16 - 9,12 dan x m 

 

Constitui falha: 

 se após a aplicação do torque e desmontada a peça, a porca não deslizar manualmente ao 
longo dos parafusos, apresentando problemas de agarramento. 

O fornecedor deve fornecer detalhe do suporte com a documentação do religador. 
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10 FORMULÁRIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

O fornecedor deve apresentar junto com sua proposta a folha de características técnicas 
correspondentes, preenchida e assinada. 

10.1 Preenchimento 

A coluna PROPOSTA deverá conter as características reais do material e/ou equipamento proposto, 
mesmo que divergentes das características especificadas. 

 

Observações: 

 

a) Nas linhas reservadas aos desenhos, mencionar o número ou referência do(s) desenho(s) do 
fabricante; 

b) Nas linhas reservadas aos ensaios de tipo, mencionar o número ou referência do Certificado de 
Ensaio correspondente.  

 

Caso determinadas características especificadas não se apliquem ao material e/ou equipamento 
proposto, o fabricante deverá anotar no local correspondente a sigla "N/A" (Não Aplicável). 

 

A falta de preenchimento qualquer das linhas será interpretada pela Copel como não concordante com 
as características especificadas, cabendo a Copel desclassificar a proposta. 

10.2 Aceitação das Características Propostas 

A aceitação de características inferiores às especificadas ficará a critério exclusivo da Copel, 
prevalecendo sempre a opção por materiais e/ou equipamentos com características iguais ou 
superiores às especificadas. 

10.3 Garantia das Características Propostas 

Os valores indicados pelo fabricante no formulário de características técnicas, serão considerados 
como Garantia Técnica da Proposta e prevalecerão sobre qualquer desenho, manual, catálogo ou 
publicação anexado à Proposta. 
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10.4 RELIGADOR AUTOMÁTICO – 15,5 kV -  400 A – 10 kA 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO COPEL PROPOSTA 

01 

Modelo do religador / mecanismo  -  

Modelo do controle eletrônico / relé -  

02 Tensão nominal 15,5 kV  

03    

04 Frequência 60 Hz  

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

06 
Tensão suportável a frequência industrial, sob chuva, 10s, 
60 Hz mínimo 45 kV  

07 
Tensão suportável a frequência industrial, a seco, 1 minuto, 
60 Hz mínimo 50 kV  

08 Resistência de contato ()  -  

09 Simultaneidade dos contatos máx. 0,25 ciclo   

10  Corrente nominal mínimo 400A  

11 Capacidade de interrupção simétrica mínimo 10kA  

12 Corrente de fechamento (kA) -  

13 Mecanismo de abertura e fechamento atuador 
magnético 

 

14 Mecanismo de interrupção 
ampola a vácuo 

 

 

15 Meio isolante Polimérico  

16 Buchas Material 
polimérico 

 

17 Sensores de Tensão  
6 (seis) de 

bucha  
 

18 Controle eletrônico com relé micro processado necessário  

19 Display frontal e teclado para parametrização de ajustes necessário  

20 Botões de abrir e fechar o religador no painel frontal necessário  

21 Botões configuráveis no painel frontal do relé mín. 6  

22 LEDs configuráveis no painel frontal do rele mín 14  
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23 Lógica programável, conforme item 8 da REL-02 necessário  

24 Entradas Digitais programáveis via software   mín.  6  

25 Saídas Digitais programáveis via software         mín.  4   

26 Grupos de ajustes  mínimo 3  

27 
Instantâneo Trip (50) de fase - Múltiplos da corrente de 
pick-up ajustado na fase.   

5 a 20 

(passos de 1) 

 

28 
Instantâneo Trip (50N) de neutro - Múltiplos  da corrente 
de pick-up ajustado no neutro.  

5 a 20 

(passos de 1) 

 

29 

High Current Lockout de fase (Bloqueio de religamento por 
Alta corrente) - Múltiplos da corrente de pick-up ajustado 
na fase.   

5 a 20 

(passos de 1) 

 

30 

High Current Lockout de neutro (Bloqueio de religamento 
por Alta corrente) - Múltiplos da corrente de pick-up 
ajustado no neutro.   

10 a 20 

(passos de 1) 

 

31 

Sobrecorrente temporizada de fase (51): Faixa de ajuste da 
corrente de abertura para faltas fase-fase com qualquer 
relação de TC. (Serão aceitos outros valores de correntes 
mínimas de abertura, desde que não se afastem de ± 10% 
dos valores especificados) 

50A à 600A 

passos de 10A 

(valores 
primários) 

 

32 

Sobrecorrente temporizada de neutro (51N) : Faixa de 
ajuste da corrente de abertura para faltas fase-terra com 
qualquer relação de TC. (serão aceitos outros valores de 
correntes mínimas de abertura, desde que não se afastem 
de ±10% dos valores especificados) 

10A à 150A 

passos de 1 A 

(valores 
primários) 

 

33 

Sobrecorrente temporizada de neutro sensível SEF/SGF 
(51GS) : Faixa de ajuste da corrente de abertura para faltas 
fase-terra com qualquer relação de TC. (serão aceitos 
outros valores de correntes mínimas, desde que não se 
afastem de ± 10% dos valores especificados)  

10A à 100A 

passos de 1A  

(valores 
primários) 

 

34 
Função de Sobrecorrente Direcional fase (67) e neutro 
(67N) necessário  

35 Função de Sobretensão (59)    necessário  

36 Função de Subtensão  (27) necessário  

37 Função de Sobre e Subfrequência (81) desejável  

38 Função religamento (79) necessário  

39 Função de Partida em Carga Fria (Cold Load Pick-up) necessário  
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40 Função Linha Viva (Hot Line Tag)  necessário  

41 Função Modo Chave (Proteção bloqueada) necessário  

42 Função de Localização de falta, indicando a distância em 
quilômetros (km) do provável local da falta. 

necessário  

43 Função DEAD-LINE (barra viva-linha morta) no religamento desejável  

44 Funções de lógica de Chave de Transferência Automática necessário  

45 

Modificadores de Curvas: 
  - Fator multiplicador (Vertical Multiplier / Time Dial) 
  - Adicional de tempo (Time adder) 
  - Tempo Mínimo de resposta (Minimun Response Time) 

 

necessário 

necessário 

necessário 

 

46 Número mínimo de operações antes do bloqueio 4  

47 Sequência de operação (o-t-co-t-co-t-co) (t em seg.) 
O-1-CO-2-CO-5-

CO 
 

48 
Intervalos de tempos para religamento, ajustáveis e 
independentes entre si. (passos de 1s) 

1 o relig. de 1 à 10s 

2 o relig. de 2 à 60s 

3 o relig. de 5 à 60s 

 

49 Tempos de rearme (ms) -  

50 
Registrador de eventos sequenciais: número de eventos 
armazenados em memória  

>= 80  

51 
Oscilografia  das grandezas analógicas e digitais (resolução 
mínima: 16 amostras/ciclo,  8 registros com 8 ciclos cada) 

necessário  

52 
Medição e indicação no display de grandezas elétricas 
instantâneas e demanda, e a última ocorrência (corrente, 
tensão, potência ativa e reativa, frequência etc.) 

necessário 
 

53 

3 (três) Portas de Comunicação, independentes, sendo:        
- 1 Porta serial frontal RS-232C ou USB ou Ethernet/RJ45                                           
- 1 Porta serial traseira RS-232C                                                       - 
1 Porta Ethernet traseira 

      

 necessário 

    

 

54 Protocolo de comunicação (interface serial e ethernet) 
DNP 3.0 -     

nível 2 com 
remapeamento 

 

55 
Entradas analógicas independentes de corrente CA  no 
relé do controle eletrônico 

3 (três) p/ fases 
1(uma) p/ SEF 

 

56 
Entradas analógicas de tensão CA (fases A.,B,C) no relé 
do controle eletrônico para o lado FONTE 

3 (três) 
entradas 

independentes            

 

57 
Entrada analógica de tensão CA no relé do controle 
eletrônico para o  lado CARGA   

3 (três) 
entradas  

independentes              
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58 

Entrada analógica independente de tensão 127VCA do 
serviço auxiliar para alimentação do carregador de baterias, 
iluminação e tomada no controle eletrônico   
 

1 (uma) 
entrada 

 

59 Soquete c/ lâmpada 127VCA (iluminação interna da cabine) 

 

Necessário 

 

 

60 Tomada 127VCA interna na cabine para alimentação de 
computador portátil 

Necessário 
 

61 Contadores eletrônicos de operação, internos no relé do 
controle eletrônico 

   4 (quatro)    
Fases (A,B,C) 

e Neutro   

 

62   
 

63 
Conector de aterramento estanhado no mecanismo e na 
caixa do controle eletrônico, para cabo de cobre bitolas de 
16 mm2 à 50 mm2 

Necessário 
 

64 
Conector terminal de linha – para cabos de cobre ou 
alumínio , bitola de : 35mm2 (2AWG) e 240mm2 (500MCM) 

Necessário 
 

65 

 

 

 

 

 

Ciclo de trabalho p/ 
interrupção 

15-20% capacidade interrup. 
Com (x/r) mínima do cto= 4 44 interrupções  

45-55% capacidade interrup. 
Com (x/r) mínima do cto= 8 56 interrupções  

90-100% capacid. Interrup. 
Com (x/r) mínima do cto= 15 16 interrupções  

66 Carga de impacto na abertura (kgf) -  

67 Carga de impacto no fechamento (kgf) -  

68 
Capacidade de interrupção de bancos de capacitores, sem 
reignição do arco (kVAr) 

-  

69 
Capacidade de interrupção de correntes de magnetização 
De transformador a vazio (A) 

-  

70 
Capacidade de interrupção de linhas de transmissão a 
vazio A 

-  

71 Baterias 

capacidade por elemento 

tipo selada  referência comercial 

alternativa equivalente 

temperatura operação 

12V/12Ah 

Pb-ácida AGM 

ou gel 

- 
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72 
Número máximo de interrupções, com as seguintes % da 
capacidade máxima de interrupções (sem manutenção) 

25% 

50% 

75% 

100% 

 

73 
Número máximo de interrupções com a corrente nominal 
(sem manutenção) 

-  

74 Máximo intervalo de tempo sem manutenção preventiva -  

75 Tempo de interrupção (ms) -  

76    

77  -  

78 Dimensões da embalagem (mm) -  

79 Massa completa de 1 unidade (s/ embalagem) -  

80 Massa completa de 1 unidade (c/ embalagem) -  

81 Número dos Desenhos de referência -  

82 
Relação de acessórios  
 

-  

 

83 

 

 

 
 
 
Referência ou número dos relatórios e/ou certificados 
de ensaios de tipo, conforme item 3.4.1 
 
 
 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

i)  

j)  

k)  

l)  

m)  

n)  

o)  
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84 

 

Observações e exceções às especificações 
 

- 

 

85 
DECLARAÇÃO: "Concordamos com as condições 
constantes nesta especificação e seus anexos"  
(assinatura) 

- 
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10.5 RELIGADOR AUTOMÁTICO -  38 kV -  400 A -  10 kA 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO COPEL PROPOSTA 

01 

Modelo do religador / mecanismo  -  

Modelo do controle eletrônico / relé -  

02 Tensão nominal  38 kV  

03    

04 Frequência 60 Hz  

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

06 
Tensão suportável a frequência industrial, sob chuva, 10s, 
60 Hz 

mínimo 60 kV  

07 
Tensão suportável a frequência industrial, a seco, 1 minuto, 
60 Hz 

mínimo 70 kV  

08 Resistência de contato ()  -  

09 Simultaneidade dos contatos máx. 0,25 ciclo   

10  Corrente nominal mínimo 400A  

11 Capacidade de interrupção simétrica mínimo 10 kA  

12 Corrente de fechamento (kA) -  

13 Mecanismo de abertura e fechamento 
atuador 

magnético 
 

14 Mecanismo de interrupção 
ampola a 

vácuo 
 

15 Meio isolante Polimérico  

16 Buchas 
material 

polimérico 
 

17 Sensores de Tensão  
6 (seis) de 

bucha  
 

18 Controle eletrônico com relé micro processado Necessário  

19 Display Frontal e Teclado para parametrização de ajustes Necessário  

20 Botões de abrir e fechar o religador no painel frontal Necessário  

21 Botões configuráveis no painel frontal do relé mín. 6  

22 LEDs configuráveis no painel frontal do rele mín 14  

23 Lógica programável, conforme item 8 da REL-02 necessário  
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24 Entradas Digitais programáveis via software   mín.  6  

25 Saídas Digitais programáveis via software                                mín.  4   

26 Grupos de ajustes  mínimo 3  

27 
Instantâneo Trip (50) de fase - Múltiplos da corrente de 
pick-up ajustado na fase.   

5 a 20 

(passos de 1) 

 

28 
Instantâneo Trip (50N) de neutro - Múltiplos  da corrente 
de pick-up ajustado no neutro.  

5 a 20 

(passos de 1) 

 

29 
High Current Lockout de fase (Bloqueio de religamento por 
Alta corrente) - Múltiplos da corrente de pick-up ajustado 
na fase.   

5 a 20 

(passos de 1) 

 

30 
High Current Lockout de neutro (Bloqueio de religamento 
por Alta corrente) - Múltiplos da corrente de pick-up 
ajustado no neutro.   

10 a 20 

(passos de 1) 

 

31 

Sobrecorrente temporizada de fase (51) : Faixa de ajuste 
da corrente de abertura para faltas fase-fase com qualquer 
relação de TC. (Serão aceitos outros valores de correntes 
mínimas de abertura, desde que não se afastem de ± 10% 
dos valores especificados) 

50A à 600A 

passos de 10A 

(valores 
primários) 

 

32 

Sobrecorrente temporizada de neutro (51N) : Faixa de 
ajuste da corrente de abertura para faltas fase-terra com 
qualquer relação de TC. (serão aceitos outros valores de 
correntes mínimas de abertura, desde que não se afastem 
de ±10% dos valores especificados) 

10A à 150A 

passos de 1 A 

(valores 
primários) 

 

33 

Sobrecorrente temporizada de neutro sensível SEF/SGF 
(51GS) : Faixa de ajuste da corrente de abertura para faltas 
fase-terra com qualquer relação de TC. (serão aceitos 
outros valores de correntes mínimas, desde que não se 
afastem de ± 10% dos valores especificados)  

10A à 100A 

passos de 1A  

(valores 
primários) 

 

34 Função de Sobrecorrente Direcional fase(67) e neutro(67N) necessário  

35 Função de Sobretensão (59)    necessário  

36 Função de Subtensão  (27) necessário  

37 Função de Sobre e Subfrequência (81) desejável  

38 Função religamento (79) necessário  

39 Função de Partida em Carga Fria (Cold Load Pick-up) necessário  

40 Função Linha Viva (Hot Line Tag)  necessário  
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41 Função Modo Chave (Proteção bloqueada) necessário  

42 
Função de Localização de falta, indicando a distância em 
quilômetros (km) do provável local da falta. 

 
necessário 

 

43 Função DEAD-LINE (barra viva-linha morta) no religamento desejável  

44 Funções de Chave de Transferência Automática necessário  

45 

Modificadores de Curvas:                                                      
- Fator multiplicador (Vertical Multiplier / Time Dial)                 
- Adicional de tempo (Time adder)                                         
- Tempo Mínimo de resposta (Minimun Response Time) 

                 
necessário 
necessário                
necessário   

 

46 Número mínimo de operações antes do bloqueio 4  

47 Sequência de operação (o-t-co-t-co-t-co) (t em seg.) 
O-1-CO-2-CO-5-

CO 
 

48 
Intervalos de tempos para religamento, ajustáveis e 
independentes entre si. (passos de 1s) 

1 o relig. de 1 à 10s 

2 o relig. de 2 à 60s 

3 o relig. de 5 à 60s 

 

49 Tempos de rearme (ms) -  

50 
Registrador de eventos sequenciais: número de eventos 
armazenados em memória  

>= 80  

51 
Oscilografia  das grandezas analógicas e digitais (resolução 
mínima: 16 amostras/ciclo,  8 registros com 8 ciclos cada) 

necessário  

52 
Medição e indicação no display de grandezas elétricas 
instantâneas e demanda, e a última ocorrência (corrente, 
tensão, potência ativa e reativa, frequência etc.) 

necessário 
 

53 

3 (três) Portas de Comunicação, independentes, sendo:        
- 1 Porta serial frontal RS-232C ou USB ou Ethernet/RJ45                                           
- 1 Porta serial traseira RS-232C  
- 1 Porta Ethernet traseira  

      

 necessário 

    

 

54 Protocolo de comunicação (interface serial e ethernet) 
DNP 3.0 -     

nível 2 com 
remapeamento 

 

55 
Entradas analógicas independentes de corrente CA  no 
relé do controle eletrônico 

3 (três) p/ fases 
1(uma) p/ SEF 

 

56 
Entradas analógicas de tensão CA (fases A.,B,C) no relé 
do controle eletrônico para o lado FONTE 

3 (três) 
entradas 

independentes            

 

57 
Entrada analógica de tensão CA  no relé do controle 
eletrônico para o  lado CARGA  

3 (três) 
entradas 

independentes                       

 

58 
Entrada analógica independente de tensão 127VCA do 
serviço auxiliar para alimentação do carregador de baterias, 
iluminação e tomada no controle eletrônico   

1 (uma) 
entrada 
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59 Soquete c/ lâmpada 127VCA (iluminação interna da cabine) 
Necessário 

 

 

 

60 Tomada 127VCA interna na cabine para plugar Laptop necessário 
 

61 Contadores eletrônicos de Operação, internos no relé do 
controle eletrônico 

   4 (quatro)    
Fases (A,B,C) 

e Neutro   

 

62   
 

63 
Conector de aterramento estanhado no mecanismo e na 
caixa do controle eletrônico, para cabo de cobre bitolas de 
16 mm2 à 70 mm2 

necessário 
 

 

64 

Conector terminal de linha – para cabos de cobre ou 
alumínio , bitola de : 35mm2 (2AWG) e 240mm2 (500MCM) 

necessário  

65 
Ciclo de trabalho p/ 
interrupção 

15-20% capacidade interrup. 
Com (x/r) mínima do cto= 4 

44 interrupções  

45-55% capacidade interrup. 
Com (x/r mínima do cto = 8 

56 interrupções  

90-100% capacid. Interrup. 
Com (x/r) mínima do cto = 15 

16 interrupções  

66 Carga de impacto na abertura (kgf) -  

67 Carga de impacto no fechamento (kgf) -  

68 
Capacidade de interrupção de bancos de capacitores, sem 
reignição do arco (kVAr) 

-  

69 
Capacidade de interrupção de correntes de magnetização 
De transformador a vazio (A) 

-  

70 
Capacidade de interrupção de linhas de transmissão a 
vazio A 

-  

71 Baterias 

capacidade por 
elemento 

tipo selada   

referência comercial 

alternativa equivalente 

temperatura operação 

12V/12Ah 

Pb-ácida ou gel 

- 

- 

- 
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72 
Número máximo de interrupções, com as seguintes % da 
capacidade máxima de interrupções (sem manutenção) 

25% 

50% 

75% 

100% 

 

73 
Número máximo de interrupções com a corrente nominal 
(sem manutenção) 

-  

74 Máximo intervalo de tempo sem manutenção preventiva -  

75 Tempo de interrupção (ms) -  

76    

77  -  

78 Dimensões da embalagem (mm) -  

79 Massa completa de 1 unidade (s/ embalagem) -  

80 Massa completa de 1 unidade (c/ embalagem) -  

81 Número dos Desenhos de referência -  

82 Relação de acessórios  -  

83 

 

 

 

 

 

 

Referência ou Número dos Relatórios / Certificados de 
ensaios de tipo, conforme item 3.4.1 

 

 

 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

i)  

j)  

k)  

l)  

m)  

n)  

o)  
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84 

 

Observações e exceções às especificações 

 

- 

 

85 

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

(assinatura) 

- 
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11 EMBALAGEM E EMBARQUE 

11.1 Generalidades 

Tanto as embalagens quanto a preparação para embarque estão sujeitas à inspeção baseada nos 
desenhos aprovados. O acondicionamento dos materiais e equipamentos deve ser efetuado para 
garantir um transporte seguro, com prevenção contra possíveis quebras e/ou danos, desde a saída da 
fábrica até a chegada no destino. As embalagens devem ser montadas com peças de madeira seca e 
sem emendas. 

 

A embalagem do religador (mecanismo, controle e ferragens) deve ser montada conforme modelo no 
item 14.1.7 

 

As baterias devem ser embaladas separadamente em caixas com lote de 08 unidades e com a 
marcação "BATERIAS". 

 

As peças sobressalentes devem ser embaladas separadamente em caixas com a marcação "PEÇAS 
SOBRESSALENTES". 

 

As embalagens não serão devolvidas ao fabricante. 

 

Quando houver inspeção, os materiais e equipamentos serão liberados para embarque depois de 
inspecionados e conferidos pelos inspetores da Copel. 

11.2 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 do contrato. 

d) quantidade e tipo do material e/ou equipamento 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 embalagens. 

h) Cópia impressa da Placa de Identificação 

 

Marcações adicionais, necessárias para facilidade de transportes de materiais e/ou equipamentos 
importados, poderão ser usadas e serão indicadas no contrato ou nas instruções para embarque. 
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12 HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Os religadores automáticos – objeto desta especificação – necessitam de aprovação técnica prévia 
para fornecimento, tanto nos processos licitatórios de aquisição pela Copel quanto na aquisição por 
terceiros para instalação na rede de distribuição da Copel.  

A aprovação técnica do religador automático para rede de distribuição deve ocorrer em duas 
etapas: 

 Avaliação de documentação técnica 

 Ensaios em uma amostra 

A documentação técnica apresentada pelo fornecedor será analisada pelos profissionais da área de 
engenharia da Copel Distribuição, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis do recebimento. De acordo com 
as informações disponíveis nesta documentação será verificado o atendimento aos requisitos desta 
especificação.  

O equipamento proposto não receberá aprovação técnica se ocorrer pelo menos uma das situações: 

a) Falta de atendimento, mesmo que parcial, de qualquer dos requisitos desta especificação. 

b) Impossibilidade de avaliação com as informações apresentadas. 

c) Falta de apresentação de qualquer documento ou software solicitado.  

O proponente será comunicado, por escrito, das divergências impeditivas da aprovação técnica e 
poderá saná-las, através da reapresentação de documentação e/ou correção dos desvios indicados, 
o que iniciará novo prazo de mesma duração para análise.  

Enquanto não houver aprovação técnica da documentação, o equipamento não pode ser oferecido 
para instalação na rede de distribuição da Copel, tanto nas aquisições próprias através de processo 
licitatório quanto nas aquisições através de fornecimento de serviços e materiais por terceiros.  

Tendo sido verificado o atendimento dos requisitos desta especificação, serão comunicados o 
proponente e a área responsável pela condução do processo de aquisição de materiais na Copel 
Distribuição, quanto à habilitação para ofertar equipamento de mesmas marca e modelo informados 
na documentação analisada.    

12.1 DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

O fornecedor deve encaminhar para análise e aprovação, para cada tipo e/ou modelo de religador, os 
seguintes documentos: 

a) ENSAIOS DE TIPO: Originais ou cópias autenticadas, conforme item 3.4.1 desta especificação. 

b) FORMULÁRIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Formulários preenchidos, com o título 
"Características Técnicas", conforme item 10.4 e 10.5 desta especificação, para cada tipo e/ou 
modelo de religador. 

c) DESENHOS: 1 (uma) cópia de todos os desenhos relacionados no item 2.8.2 desta 
Especificação. 

d) MANUAIS TÉCNICOS: 1 (uma) cópia de todos manuais de instruções técnicas e manutenção, 
conforme Item 2.8.4 desta especificação. 

e) SOFTWARE: 1 (uma) cópia do software de ajustes, parametrização e de programação lógica, 
com o manual de utilização. 

f) TC: Características dos transformadores de corrente de proteção, com relações, tipo, classe de 
exatidão, fator de sobrecorrente, fator térmico, curvas de saturação, localização da instalação 
em cada bucha do religador. 

g) SENSORES DE TENSÃO: Características dos sensores de tensão e medição, com relações, 



 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA REL02 – RELIGADORES PARA A 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

 

Versão 1.2 – Julho/2022  Página 60 
 

tipo, classe de exatidão, localização da instalação em cada bucha do religador. 

h) PINTURA: Descrição detalhada do sistema de pintura ser adotado; 

i) ACESSÓRIOS: Lista de acessórios opcionais e respectivos preços unitários, conforme Item 
2.12. 

j) SOBRESSALENTES: Relação codificada de peças sobressalentes e respectivos preços 
unitários, conforme Item 2.12. 

k) ART: Cópia autenticada da ART (anotação de responsabilidade técnica) emitida pelo conselho 
regional de engenharia ou equivalente órgão de classe do país de origem, com identificação do 
responsável técnico pelo projeto do religador completo (mecanismo e controle) e pelo projeto 
da estrutura suporte.  

l) 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 conste declaração de fornecimento de religadores, indicando as 
quantidades e o funcionamento satisfatório das unidades. 

A documentação técnica, para a finalidade de avaliação, poderá ser apresentada em arquivos digitais 
com extensão pdf, gravados em CD-ROM ou memória removível conectável em porta USB (pendrive). 
No prazo de até 10 (dez) dias úteis após a comunicação de aprovação da documentação, deve ser 
enviada cópia impressa de todos os documentos apresentados.  

Na documentação deve constar também uma folha de índice de todos os arquivos e/ou documentos 
apresentados e uma declaração de responsabilidade pela autenticidade e veracidade da 
documentação, ambos contendo a assinatura do responsável ou representante legal do proponente, 
sendo permitidas imagens digitalizadas. 

O proponente pode, a seu critério, solicitar acusação de recebimento da documentação, com 
identificação e assinatura do profissional da Copel.  

A documentação deve ser enviada para: 

Copel Distribuição S.A. 

Superintendência de Engenharia de Operação e Manutenção da Distribuição – SMD 

Departamento de Procedimentos de Manutenção e Controle de Qualidade – DPMD 

Divisão de Engenharia de Manutenção de Subestações e Automação – VEMA 

Rua José Izidoro Biazetto, 158 – Bl. C 

Bairro Mossunguê 

Curitiba – PR 

CEP 81200-240 

endereço eletrônico: fichatecnicareligador@copel.com 

12.2 APROVAÇÃO DE AMOSTRA 

Em qualquer aquisição de religador automático para rede de distribuição, se for o primeiro 
fornecimento para a Copel do equipamento da proposta vencedora do certame ou se houver ocorrido 
qualquer alteração no projeto do equipamento anteriormente fornecido de acordo com esta 
especificação, o proponente vencedor deverá apresentar uma amostra do religador completo (controle, 
mecanismo, cabos e acessórios), em até 05 (cinco) dias úteis, para ensaios funcionais de integração 
e validação nas instalações da Copel.  

A amostra será submetida a ensaios para verificação de operação de acordo com os requisitos desta 
especificação técnica e validação das informações contidas na documentação técnica aprovada. A 
amostra será ensaiada em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da amostra. 
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O proponente poderá indicar um profissional para acompanhamento dos ensaios, capacitado e com 
conhecimentos técnicos tanto para configurar e operar a amostra quanto para elucidar eventuais 
dúvidas dos profissionais da Copel. Se durante a realização dos ensaios não for identificado qualquer 
desvio, construtivo ou funcional, em relação aos requisitos desta especificação ou em relação à 
documentação previamente aprovada, a amostra será considerada aprovada. Ocorrendo qualquer 
desvio durante os ensaios, a amostra será reprovada e o proponente desclassificado, sendo 
convocado o próximo colocado no certame. Do mesmo modo será desclassificado o proponente que 
não apresentar amostra no prazo estipulado. 

Eventuais problemas na amostra que impeçam ou prejudiquem a realização dos ensaios, decorrentes 
de casos fortuitos e comprovada isenção de responsabilidade direta do proponente, tais como danos 
provocados no transporte, poderão ser corrigidos dentro do prazo estipulado para o ensaio. Não será 
permitido, por outro lado, ajustes de desenvolvimento do produto, tais como reprogramação de códigos 
com novas versões de firmware ou de software, inserção ou retirada de componentes. 

Independente de processo de aquisição e com o objetivo de ampliar a quantidade de fornecedores, a 
Copel poderá realizar ensaios em equipamento disponibilizado como amostra, por solicitação de 
qualquer fornecedor e a qualquer tempo, para a indicação de ajustes necessários no equipamento 
para adequação aos requisitos da Copel. A realização destes ensaios depende de disponibilidade de 
profissionais da área de engenharia, não constitui compromisso de aquisição do produto pela Copel e 
não isenta o fornecedor de apresentação de amostra em caso de proposta de fornecimento. A 
possibilidade e o prazo para realização destes ensaios é critério exclusivo da Copel, os quais só podem 
ser realizados em equipamentos com documentação técnica aprovada e desde que não exista 
processo de licitação para aquisição deste produto publicado e não finalizado.  
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13 TREINAMENTO 

O fabricante deverá apresentar destacado em sua proposta o custo de treinamento na modalidade 
presencial e EAD, sendo a opção prerrogativa de escolha da COPEL que poderá optar por um, outro, 
ou ambos. Os treinamentos deverão conter contendo dois módulos: 

1. Proteção, eletrônica e automação. 

2. Eletromecânica e operação.  

13.1 Modalidade Presencial 

Na modalidade presencial cada módulo poderá ter a participação de até 20 participantes. 

O treinamento deve ser ministrado após o recebimento dos equipamentos, com carga horária mínima 
de 32 horas, nas dependências da Copel em Curitiba – PR. A Copel pode solicitar a realização do 
treinamento após a entrega do primeiro lote, quando o fornecimento ocorrer em lotes parciais.  

O treinamento deve ser ministrado em língua portuguesa, ou com acompanhamento de um intérprete, 
a ser custeado pelo fornecedor. 

13.2 Modalidade EAD 

Independentemente do treinamento presencial, deverá ser ofertado treinamento em vídeo abrangendo 
a mesma ementa do treinamento presencial. Os vídeos deve ser: autoexplicativos, destacáveis tópico 
a tópico e que possam ser utilizados posteriormente para disseminação do conhecimento internamente 
à COPEL e aos seus colaboradores. 

Este treinamento será avaliado quanto à qualidade do áudio e vídeo (deve ser compreensível e ter 
todos os detalhes explanados passíveis de fácil visualização); clareza; abrangência; reprodutibilidade 
das explanações. 

13.3 Ementa 

O conteúdo do treinamento deve contemplar, pelo menos, os seguintes itens: 

a) Módulo Proteção, Automação e Manutenção Eletrônica (16 horas) 

 Painel frontal do controle. 

 Funções de proteção. 

 Softwares para parametrização, ajustes e tratamento de dados. 

  Lógicas de programação. 

 Arquitetura da unidade. 

 Análise do fluxo de sinais para diferentes funções. 

  Detalhes dos componentes dedicados tipo "custom-made". 

  Fontes de alimentação. 

  Modularidade e intercambiabilidade de cartões. 

  Ajustes e ensaios gerais do religador empregando, quando for o caso, os mesmos 
instrumentos de ensaios especiais recomendados, como por exemplo a utilização de malas 
de testes específicas para o controle eletrônico, dispositivos de ajustes, computadores ou 
outros. 

  Circuitos específicos de proteção contra surtos, ruídos, sobrecargas, inversão de polaridade 
e outros.  
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  Interfaces de entrada e saída. 

 Explicação detalhada de elaboração de programação lógica no equipamento. 

 Apresentação das funções lógicas, operadores e variáveis. 

 Explicação detalhada das lógicas implementadas para a Copel, inclusive com testes 
funcionais, como acionamentos de botões, entradas e saídas. 

 Parametrização do protocolo DNP, incluindo: 

- Seleção de pontos digitais de entrada, analógicos e digitais de saída (comandos); 
remapeamento de pontos solicitados pela Copel. 

 - Definição dos fatores de escala dos pontos analógicos. 

 - Sincronismo de tempo por protocolo (parametrização). 

 - Geração de eventos (associação de classes a eventos). 

 - Seleção de objetos estáticos para resposta de dados de classe 0. 

- Parametrização da porta de comunicação (velocidade, endereços, paridade, controle de fluxo, 
controle de retransmissões). 

- Comportamento do dispositivo na reinicialização. 

 Explicação e exemplos de geração da flag IIN- Internal Indications (quando é ligada e 
desligada) 

 Outras informações que o fabricante achar relevante para realizar a integração do equipamento 
com o sistema supervisório Copel.  

b)  Módulo Manutenção Eletromecânica e Operação (16 horas):  

 Painel Frontal. 

 Descrição funcional dos componentes e metodologia de aferição e calibração do mecanismo 
de abertura e fechamento. 

 Ensaios gerais do mecanismo do religador, empregando, quando for o caso, os mesmos 
instrumentos de ensaios especiais recomendados. 

 Rotinas para facilitar a manutenção. 

 Montagem e desmontagem do mecanismo. 

 Ponto e componentes passíveis de defeito no mecanismo. 

A Copel pode pedir a repetição do treinamento se este for considerado insatisfatório, quando a média 
da avaliação dos participantes for inferior a 7 (sete), na escala de 0 (zero) a 10 (dez). O novo 
treinamento deve ser ministrado dentro do prazo de 30 dias após a notificação. 
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14 ANEXOS 

14.1 Lista de Desenhos Técnicos de referência 

1 - Conectores  

2 - Detalhes do religador; 

3 - Croquis Simplificado - Conexão entre o Mecanismo de Operação e o Controle eletrônico - 
(Sugestão). 

4 - Croquis Simplificado - Conexão dos cabos de CA e Medição - (Sugestão). 

5 - Modelo das Placas FONTE / CARGA e Identificação das Fases . 

6 - Modelo da Embalagem 

7 - Cabine de controle e modelo de fecho manopla 
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14.1.1 Desenho Técnico – CONECTORES 

 
DETALHE 1: CONECTOR TERMINAL DE LINHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA CABOS DE COBRE OU ALUMINIO  

BITOLAS: 35mm2 (2AWG) a 240mm2 (500MCM) 

DETALHE 2: CONECTOR DE ATERRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA CABOS DE COBRE BITOLAS: 16 mm2 a  70 mm2 

-Conector liga de cobre, estanhado com espessura mínima da camada de estanho não inferior a 8 m. 

-Parafuso de cabeça sextavada: aço-carbono galvanizado, aço inoxidável ou liga de cobre estanhado. 

-Arruelas de pressão: aço-carbono zincado a quente, aço inoxidável ou bronze fosforoso. 

-Porca sextavada: aço-carbono zincado a quente, aço inoxidável ou liga de cobre estanhado. 

-O conector deve permitir a colocação ou retirada do condutor de maior seção sem necessidade de desmonte. 

- As características mecânicas e elétricas devem estar de acordo com a NBR 5370:1990. O desenho do 
dispositivo de aterramento é orientativo e permite outro desde que seja próprio para os condutores mencionados. 
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14.1.2 Desenho Técnico – DETALHES DO RELIGADOR 

 

L A D O  F O N T E   

(T C s  d e  P r o te ç ã o )  

L A D O  C A R G A  

 

LEGENDA: 

1- Buchas de alta tensão (obs.: Religadores  que podem ser energizados por ambos os lados, deverão estar com 
os TCs de proteção instalados nas buchas do lado Fonte oposto à fixação). 

2- Terminal de ligação (ver desenho 14.1.1 detalhe 1). 

3- Suporte para fixação.  

4- Dispositivo de aterramento (ver desenho 14.1.1 detalhe 2). 

5- Dispositivo de suspensão. 

6- Distância mínima da parte energizada ao poste. 

Cotas em milímetros
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14.1.3 Desenho Técnico – CABOS UMBILICAIS  

CONEXÃO ENTRE O MECANISMO E O CONTROLE – CABOS DE  6 (seis) METROS  

DESENHO ORIENTATIVO SIMPLIFICADO 

Alternativa 1 

- Cabo de controle englobando comando ao mecanismo. 

- Cabo de corrente dos TC de bucha e sensores de tensão de bucha, com proteção 
eletrônica contra abertura involuntária de TC na caixa do mecanismo atuador. 

  

 

 

Alternativa 2 

 

- Cabo de controle englobando comando ao mecanismo, sensores de tensão e TC, 
porém com proteção eletrônica contra abertura involuntária de TC na caixa do 
mecanismo atuador. 
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14.1.4 Desenho Técnico – CABO DE ALIMENTAÇÃO CA  

 

DESENHO ORIENTATIVO SIMPLIFICADO 

 

CONEXÃO DE CA EXTERNO – CABOS DE 10 (dez) METROS  

 

- Cabo de alimentação CA do controle eletrônico (F,N e T); 
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14.1.5 Modelo de Placas  

Tamanho da Placa: 150 x 40 mm 

Tamanho da Letra : 4mm, em  relevo. 

exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.6 Identificação das Fases 

Tamanho da Placa: 50 x 50 mm 

Tamanho da Letra : 4 mm, em  relevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

FONTE 

CARGA 
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14.1.7 Desenho Técnico - Modelo construtivo da Embalagem 

 

 

Cotas em milímetros 

 

TRAVESSAS 
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14.1.8 Desenho Técnico - Cabine do controle eletrônico  

MODELO DE PAREDE DUPLA DA CABINE DO CONTROLE ELETRÔNICO 

 

MODELO DE FECHO LINGUETA MANOPLA COM DISPOSITIVO PARA CADEADO 
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14.2 Ensaio de Distorção Harmônica Total 

Este ensaio é determinante para a avaliação da capacidade de filtragem de harmônicos do 
equipamento e sua consequente imunidade a ruídos durante eventos no sistema elétrico COPEL. Para 
tanto são inseridos no controle eletrônico ou relé harmônicos de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª e 11ª ordem de corrente 
e tensão.  

Durante os testes, devem ser monitoradas as tensões e correntes fundamentais e harmônicas, os 
sinais de saída do sistema de controle para o relé e o display do relé. Com as aplicações deste teste 
devemos verificar a não atuação indevida do relé (fase, neutro e SEF) ou problemas no funcionamento 
do equipamento. Os ensaios serão repetidos para os harmônicos de até 11ª ordem. Os múltiplos de 
frequência, para a tensão e corrente e o procedimento de realização dos testes, no equipamento 
devem ser conforme a tabela a seguir: 

Para os ensaios a seguir a função de sobrecorrente (51) de fase, neutro e SEF do relé deve ser 
ajustada para 1 A (corrente secundária) com uma curva de tempo definido em 100 ms de cada um dos 
testes listados a seguir. Durante os testes, devem ser monitoradas as tensões e correntes 
fundamentais e harmônicas, os sinais de saída do sistema de controle para o relé e o display do relé 
e a variável digital de trip do controle eletrônico. Serão considerados aprovados nos testes os 
equipamentos que: 

a) Não atuarem durante o tempo inicial do teste (0 a 150 ms); e 

b) Atuarem durante o tempo final do teste (151 ms a 300 ms); e 

c) Não apresentarem falha na operação ou display durante os testes. 

14.2.1 Relatório do Ensaio 

Este relatório deve conter:  

a) Preâmbulo: 

i-  Nome e registro, na respectiva entidade de classe, do profissional responsável pelos 

testes; 

ii-  Data, local hora dos ensaios; 

iii-  Material utilizado nos ensaios; 

iv-  Ajustes inseridos no relé. 

b) Resultados: 

i-  Oscilogramas digitais mostrando as formas de onda e as variáveis digitais de trip e 

sensibilização de proteção (pick-up ou mínimo trip ou disparo de proteção), ou. 

ii-  Relatório da própria fonte de corrente e tensão utilizada para os testes com sinalização 

do respectivo sinal de parada da fonte. 

c) Conclusão: 

i-  Tabelas – resumo com o nome do teste e resultado (OK/Reprovado); 
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ii-  Considerações caso necessário. 

d) Arquivo: 

i-  Arquivo de ajustes do relé utilizado nos ensaios com todas as lógicas necessárias para o 

funcionamento de forma análoga aos testes realizados. 

Os múltiplos de frequência, para a tensão e corrente e o procedimento de realização dos testes, no 
equipamento devem ser conforme descrito nos tópicos a seguir. 

14.2.2 Teste de tom puro 

Ensaio de tom puro conforme dados da Tabela 2. e Figura 3. 

Tabela 2. Valores para ensaio de tom puro. 

Tempo inicial 
(ms) 

Tempo final 
(ms) 

Frequência (Hz) Corrente (A) Tensão (V) 

0 150 60 0,9 127 

151 300 60 1,1 127 

 

Figura 3 Referência de corrente para o teste de tom puro. 

14.2.3 Teste DHT 10% 

Frequência fundamental com adição de 3º harmônico com 10 % do valor da fundamental conforme 
Tabela 3 e Figura 4..  

Tabela 3. Valores para ensaio de 3º harmônico com 10% do valor da fundamental. 

Tempo inicial 
(ms) 

Tempo final (ms) Frequência (Hz) Corrente (A) Tensão (V) 

0 150 60 0,9 127 

0 150 180 0,09 12,7 

151 300 60 1,1 127 

151 300 180 0,11 12,7 
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Figura 4. Referência de corrente para o teste de DHT 10%. 

14.2.4 Teste DHT 50% 

Frequência fundamental com adição de 3º harmônico com 50 % do valor da fundamental conforme 
Tabela 4 e Figura 5.:  

Tabela 4. Valores para ensaio de 3º harmônico com 50 %do valor da fundamental. 

Tempo inicial 
(ms) 

Tempo final (ms) Frequência (Hz) Corrente (A) Tensão (V) 

0 150 60 0,9 127 

0 150 180 0,45 63,5 

151 300 60 1,1 127 

151 300 180 0,55 63,5 

 

 

Figura 5. Referência de corrente para o teste de DHT 50%. 

14.2.5 Teste DHT 100% 

Frequência fundamental com adição de 3º harmônico com 100 % do valor da fundamental:, conforme 
Tabela 5. Valores para ensaio de 3º harmônico com 100% do valor da fundamental.Tabela 5 e Figura 
6 
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Tabela 5. Valores para ensaio de 3º harmônico com 100% do valor da fundamental. 

Tempo inicial 
(ms) 

Tempo final (ms) Frequência (Hz) Corrente (A) Tensão (V) 

0 150 60 0,9 127 

0 150 180 0,9 127 

151 300 60 1,1 127 

151 300 180 1,1 127 

 

Figura 6. Referência de corrente para o teste de DHT 100%. 

14.2.6 Testes DHT 5º, 7º, 9º e 11º Harmônicos 

Devem ser repetidos os testes de DHT dos: 14.2.3, 14.2.4 Teste DHT 50% e 14.2.5 Teste DHT 100% 
individualmente para as frequências de 300, 420, 540 e 660 Hz, respectivamente 5º, 7º, 9º e 11º 
harmônicos.  

14.2.7 Teste DHT 44% 

Para avaliar a imunidade à Distorção harmônica composta equilibrada superposta à tensão 
fundamental também equilibrada e distorção harmônica composta equilibrada superposta ao sinal de 
corrente aplica-se: 

a) Tensão fundamental trifásica equilibrada de 220 V, fase-fase, RMS, 60 Hz; 

b) Distorção harmônica composta, trifásica, equilibrada, DHT = 44% da seguinte forma: 

i-  Tempo inicial, 0 a 150 ms, com corrente e tensão definidas como: 

V0@150=0,9⋅V1+0,27⋅V3+0,225⋅V5+0,135⋅V7+0,09⋅V9+0,09⋅V11;  

I0@150=0,9⋅I1+0,9⋅I3+0,45⋅I5+0,45⋅I7+0,9⋅I9+0,45⋅I11. 

i-  Tempo final, 151 a 300 ms, com corrente e tensão definidas como: 

V151@300=1,1⋅V1+0,33⋅V3+0,275⋅V5+0,165⋅V7+0,11⋅V9+0,11⋅V11; 

I151@300=1,1⋅I1+1,1⋅I3+0,55⋅I5+0,55⋅I7+1,1⋅I9+0,55⋅I11; 
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Sendo: Vn o sinal “V” de tensão do harmônico de ordem “n” e In o harmônico de corrente “I” de ordem 
“n”. 

 

Figura 7 Referência de tensão para o teste de DHT 44%. 

 

Figura 8. Referência de corrente para o teste de DHT 44%. 
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14.2.8 Tabela Resumo do Teste de DHT 

Distorção Harmônica Total - Testes 

1-Tensão fundamental equilibrada e sinal de corrente de 1 A, equilibrado 

-Tensão fundamental trifásica equilibrada de 127 V, fase-neutro, rms, 60 Hz; 

-Sinal de corrente trifásico equilibrado, 1 A, 60 Hz; 

-Sinal constante ao longo do tempo; 

2-Distorção harmônica individual equilibrada superposta à tensão fundamental também equilibrada 
e ao sinal de corrente 

-Tensão fundamental trifásica equilibrada de 127 V, fase-neutro, rms, 60 Hz; 
- Distorção Harmônica individual trifásica, equilibrada, 10% da fundamental da tensão e 
corrente, 180 Hz. 
-Sinal de corrente trifásico equilibrado, 1 A, 60 Hz; 
-Sinal constante ao longo do tempo; 

3- Idem ao teste 2 - Distorção Harmônica individual trifásica, equilibrada, 50% da fundamental da 
tensão e corrente, 180 Hz. 

4- Idem ao teste 2 - Distorção Harmônica individual trifásica, equilibrada, máxima tensão e corrente 
possíveis até 100% da fundamental, 180 Hz. 

5- Idem aos testes 2, 3 e 4. Distorção Harmônica individual trifásica, equilibrada, 300 Hz. 

6- Idem aos testes 2, 3 e 4. Distorção Harmônica individual trifásica, equilibrada, 420 Hz. 

7- Idem aos testes 2, 3 e 4. Distorção Harmônica individual trifásica, equilibrada, 540 Hz. 

8- Idem aos testes 2, 3 e 4. Distorção Harmônica individual trifásica, equilibrada, 660 Hz. 

9- Distorção harmônica composta equilibrada superposta à tensão fundamental também equilibrada 
e distorção harmônica composta equilibrada superposta ao sinal de corrente 

-Tensão fundamental trifásica equilibrada de 220 V, fase-fase, RMS, 60 Hz; 
-Distorção harmônica composta, trifásica, equilibrada, DHT = 44% 
(1V1+0,3V3+0,25V5+0,15V7+0,1V9+0,1V11); 
-Sinal de corrente trifásico equilibrado, 1 A, 60 Hz; 
-Distorção harmônica composta, trifásica, equilibrada, (1I1+1,0I3+0,5I5+0,50I7+1,0I9+0,5I11); 
-Sinal constante ao longo do tempo; 
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15 Melhores Práticas 

Nesta seção espera-se apresentar aos fornecedores e fabricantes as necessidades atuais e futuras 
dos equipamentos. São atributos que podem vir a fazer parte desta especificação em suas próximas 
revisões, porém sem uma expectativa ou previsão de data para tal atualização. 

15.1 Sensores de tensão internas ao polo do religador 

A utilização de sensores destacados dos polos pode vir a causar problemas na montagem ou no 
manuseio do equipamento, assim, apesar se ser permitido este tipo de arranjo na versão atual desta 
especificação considera-se uma boa prática a não utilização deste tipo de arranjo. 

15.2 Limitar o uso de adaptadores 

A utilização de adaptadores tanto para adequar os diversos níveis de tensão que eventualmente 
podemos ter internamente ao controle eletrônico, como para viabilizar os modos e interfaces de 
comunicação especificadas, apesar de serem permitidas na atual versão desta especificação 
constituem ponto de manutenção nas instalações e portanto, ponto de atenção e existe a possibilidade 
de serem limitados em versões posteriores. 

15.3 Autoalimentado 

A infraestrutura necessária para instalação de um religador, sobretudo em áreas rurais, implica a 
instalação de serviço auxiliar CA, incrementando esta tarefa em custo e tempo necessários para a 
instalação. Espera-se em próximas versões desta ETC incluir sistema de alimentação a ser 
implementado conjuntamente com o religador, como a utilização de TP externamente ou internamente 
ao polo do RA. 

15.4 Tecnologias de acumulação de energia 

Os sistemas convencionais de alimentação com a utilização de baterias chumbo-ácidas possuem 
grande sensibilidade a fatores de temperatura, com isso a vida útil das baterias é bastante diminuída, 
a COPEL está prospectando novas formas de acumulação de energia que virão a compor as próximas 
versões desta ETC. 

Os carregadores devem ser capazes de monitorar e reportar ao controle eletrônico do religador a 
corrente de flutuação das baterias com valores de alarme/evento configuráveis. 

15.5 Tecnologias de segurança de TO 

O equipamento deve permitir configurar 2 IPs para o mesmo mestre (PRI e SEC, conforme explanado 
na seção 8). O equipamento deve recusar mensagens provindas de outros IPs. 

15.6 Funcionalidades de proteção 

São desejáveis e podem vir a compor esta especificação no futuro, 

Características de proteção por variação ou desvio da frequência nominal ajustável como: 

a. Sobre e subfrequência - 81O/U; 

b. Taxa de Variação de frequência 81R ou 81df/dt. 

Proteção por sobretensão (59) e subtensão (27), com temporização individual (62) e ambos com dois 
estágios de atuação parametrizáveis. Com possibilidade de configuração para atuação monofásica e 
trifásica. 


