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1.OBJETIVO 
Fixar as características mínimas exigíveis fornecimento e de recebimento deste equipamento de segurança na 
atividade envolvendo ambiente confinado, cujos usuários são os empregados que desempenham atividades nas 
instalações da companhia. 
 
2.DEFINIÇÕES 
Aparelho destinado a monitorar e demonstrar até quatro gases simultaneamente, em locais com deficiência de 
oxigênio (O2- faixa de medição: 0 a 25% volume), com presença de monóxido de carbono (CO - faixa de medição: 0 a 
999ppm) , gás sulfídrico (H2 S – faixa de medição mínima: 0 a 100 ppm) e gases explosíveis (LEL – faixa de medição: 
0 a 100% L.I.E.), portátil, robusto, fácil manuseio e versátil. 
Aparelho destinado auxiliar o empregado a liberar os trabalhos no sistema elétrico em ambiente confinado e 
potencialmente explosivo. 
 
3.CONDIÇÕES GERAIS 
 
3.1 Identificação:  Devem estar bem legíveis o nome do fabricante, a data de fabricação, n.º de fabricação e de série, 
 
3.2 Manual de instruções:  em português, deve possuir instruções de operação, de manutenção e segurança. 
 
3.3 Treinamento : deve ser fornecido a todos os usuários, sem custo para a COPEL, em local a ser definido, dentro 
do Estado do Paraná, com : 

- Carga horária de 4 horas 
- Quantidade de participantes de 20 empregados. 
- Local a ser ministrado o treinamento na Copel na cidade de Curitiba. 
- O treinamento ser realizado após a entrega. 

 
3.4  Funcionamento: Elétrico 

 
  3.5 Garantia de confiabilidade e de funcionamento  para o equipamento e sensores : 36 (trinta e seis) meses a   
partir da data de certificação da entrega. 

 
      

4.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
     

4.1 Descrição 
O equipamento deve ser utilizado em ambiente confinado 

  
   4.2 Características Técnicas 

a)O aparelho deve ser intrinsecamente seguro (a prova de explosão e de queda), de fácil manutenção 
proporcionando também troca de sensores individualmente  e possuir leitura em menu (Pico, Stel, e Twa) com 
fácil visibilidade das lâmpadas para operação, falha de alarme do gás e indicação de alerta, com alarme sonoro 
indicativo de falha, de gás e alerta, com estojo de proteção contra quedas e cinta de transporte.  
O aparelho  deve possuir um sistema indicativo prévio de fim de vida útil dos sensores, possibilitando desta forma a 
antecipação da manutenção. 
  
A substituição dos sensores e da  bateria deve ser fácil, não necessitando enviar o equipamento ao fabricante ou 
fornecedor. Caso seja necessário o envio, durante a vida útil do equipamento, o fabricante deve providenciar 
equipamento reserva enquanto a troca é realizada. 
 
b)Com formato que proporciona empunhadura ergonômica. 

 
c)Com menu digital em português contendo indicações através de simbologia universal por ícones e números bem 
visíveis com iluminação de fundo. 
 
d)A bomba poderá ser separada ou incorporada ao instrumento, possuindo uma mangueira de aproximadamente 
de 7 metros com boia flutuante. 

 
e)O equipamento deve possuir operação simples por meio de menor número de botões. 
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f)Fácil ajuste antes do uso diário. 

 
g)O equipamento deverá ser fornecido, com kit de calibração, cada 2(dois)  equipamentos e, deverá ser fornecido, 

1 (um) kit de calibração; 
O kit de calibração para detector portátil é formado por um dispositivo de calibração, destinado a calibrar 
periodicamente para garantia de operação, é composto também por: um cilindro para quatro gases com 
válvula em inox de capacidade de 0,1 m3a pressão de 126 kgf/cm2 de gás metano (CH4) à concentração de 
1,45% vol, 60 ppm de CO, 20 ppm H2S, aproximadamente 15% vol O2 balanceado em N2, com válvula 
reguladora de vazão, acondicionados em maleta de polietileno. Opcionalmente o kit de calibração poderá ser 
do tipo “Bump test”. 

Caso o aparelho não forneça laudo de calibração, o fornecedor deverá realizar a calibração em fábrica e sem 
custos para a COPEL no mínimo a cada 6 (seis) meses ou quando se fizer necessário, durante a vida útil do 
equipamento. 
 
Cada equipamento deverá ser fornecido, com cinco unidades de filtros hidrofóbicos destinados para dispositivo 
abaixo: 

1. Auxiliar da bomba; 
2. Sonda para sucção. 

Cada equipamento deverá ser fornecido uma unidade de bomba ou conjunto bomba (ventoinha) auxiliar.
  

h)O fabricante deverá apresentar o laudo de calibração no fornecimento.  
 

i)Armazenamento de dados com “kit de interface e Software em português”. 
 
j)Alimentação: por meio de bateria tipo NiMH ou baterias íons lítio recarregável com duração mínima de 8 horas, 
acompanhada por carregador bi-volt. 
 
k)Umidade relativa entre 15% a 95% e material do invólucro em plástico não corrosivo. 

 
l)Grau de proteção mínimo: IP 65 
 
m)Assistência técnica no Brasil. 
 
n)Norma pertinente NR 15 e NBR 14787 
 
o)O fabricante ou fornecedor deve apresentar Certificados de Conformidade do INMETRO e de  interferência de 
radiofrequência. 

 
p)A área de Segurança Ocupacional e de engenharia da COPEL realizará a avaliação do produto objeto desta 
especificação técnica para fins de aprovação. 

 
5. CÓDIGO: 20011525 
 


