
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO 

AMBIENTAL

No
         

2.008
ANEMÔMETRO

1. OBJETIVO

Estabelecer as características mínimas para a aquisição de Anemômetro.

2. DEFINIÇÃO

Instrumento eletrônico destinado a medir com exatidão a velocidade do ar nos ambientes de 
trabalho por intermédio de dispositivo sensor ou ventoinha,  tendo a unidade de medida em 
metros por segundo.

3. ESPECIFICAÇÕES

3.1 Classe de Precisão

• Fabricado atendendo as normas de higiene ocupacional. 

3.2 Portabilidade e Peso Máximo

• Portátil;
• Peso máximo de 350 gramas.

3.3 Tipos de Proteção

• Classificado como intrinsecamente seguro;
• Proteção contra interferência de radiofrequência e campo eletromagnético.

3.4 Gerenciamento de Dados

• Via display de cristal liquido LCD de 3 1/2 dígitos.

3.5 Características adicionais

• Escala de operação: 0,0 a 30 m/s; 
• Dispositivos de controle manual “liga/desliga”, “data hold”, etc.;
• Indicação disponíveis através de leituras diretas no display; 
• Revestimento que impeça a entrada de sujeira e umidade no interior do equipamento.
 
3.6 Alimentação

• Alimentação através de pilha ou bateria;
• Apresentar indicação automática de bateria, funcionamento e falha;
• Autonomia, tempo de utilização com carga, mínima de 08 horas.

3.7 Características ambientais

• Temperatura de operação de 0ºC a 50ºC;
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• Umidade relativa de operação: máximo de 80%.

4. DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS

Incluso no fornecimento:

4.1 Estojo para transporte

• Estojo ou maleta para transporte do equipamentos e seus acessórios, confeccionado em 
material resistente.

4.2 Manual de Operação

• Manual de instruções operacionais em português.

4.3 Bateria e Adaptador

• Pilha ou bateria, de acordo com as especificações do fabricante do instrumento;
• Adaptador AC/DC;
• Carregador para pilha ou bateria recarregáveis, se for o caso.

4.4 Acessórios

• Ferramentas para ajustes e manutenção operativa.

5. GARANTIA

• O fornecedor deverá possuir garantia no Brasil;
• O fornecedor deverá apresentar garantia contratual de 12 meses a partir da emissão da 

nota fiscal.

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

• O fornecedor deverá possuir assistência técnica no Brasil;
• Juntamente com a proposta comercial deverá ser informado os dados da assistência técnica 

(nome, CNPJ, endereço, telefone, etc.). 

7. TREINAMENTO

• Deverá fornecer treinamento para operação e manuseio do instrumento, nas dependências 
da COPEL em Curitiba para até 10 participantes caso necessário.

8. HOMOLOGAÇÃO DAS AMOSTRAS

• Somente  será  aceito  o  equipamento  que  estiver  em  consonância  com a  especificação 
técnica 2.008 última versão;
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• A  utilização  de  materiais  com  características  técnicas  similares  aos  citados  nesta 
especificação  somente  será  permitida  sob  consulta  e  aprovação  prévias  à  COPEL  – 
Segurança do Trabalho, encaminhada por escrito e em tempo hábil;

• A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição,  serão realizadas 
segundo as normas de aquisição da Empresa;

• A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 5 dias úteis para 
efetuar a avaliação do produto objeto desta especificação técnica para fins de homologação.

9. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - NORMAS SÉRIE ISO-9000:

• É recomendável que o fornecedor desenvolva ações voltadas para Gestão da Qualidade de 
modo que os materiais e produtos fornecidos à Copel atendam aos padrões mínimos de 
qualidade exigidos, com base nas normas da série ISO – 9000 (NBR ISO série 9000) no 
que julgado aplicável.

• No  processo  de  produção  deve  ser  minimizada  ou  evitada  a  geração  de  impactos 
ambientais negativos.

10. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE - NORMAS SÉRIE ISO-14000:

• É  recomendável  que  o  fornecedor  desenvolva,  também,  política  de  proteção  ao  meio-
ambiente, fomentando culturas e ações ecológicas quanto aos processos fabris de materiais 
e produtos fornecidos à Copel, com base nas normas de série ISO-14000 (NBR ISO 14000).
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