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1- DESCRIÇÃO:  

A carga para teste é um dispositivo portátil destinado a verificar o funcionamento de medidores de 
energia elétrica instalados em entrada de serviço de unidades consumidoras. 

 
 

2 - CÓDIGO COPEL DO MATERIAL 

Os equipamentos aqui especificados estão classificados com os seguintes códigos: 

15025527 – Carga, teste medidor; potência nominal 600 W em 127 V; portátil; 

15025528 – Carga, teste medidor; potência nominal 1000 W em 127 V; portátil; 

15025529 - Carga, teste medidor; potência nominal 600 W em 220V; portátil. 

 

 

3 - NORMAS APLICÁVEIS  

Os equipamentos devem atender as características constantes nesta especificação e as condi-
ções mínimas exigíveis nas Normas Brasileiras relacionadas a seguir: 

NBR IEC 60529 – Grau de Proteção para Invólucros de equipamentos elétricos; 

 

 

4 - REQUISITOS GERAIS 

4.1 - Condições Gerais  

O projeto, a matéria prima, a mão-de-obra, a fabricação e o acabamento devem incorporar, tanto 
quanto possível, os melhoramentos que a técnica moderna sugerir, mesmo quando não referidos 
nesta especificação. 

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, todas devem 
possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças corresponden-
tes iguais e intercambiáveis. O projeto deve sempre permitir a fácil manutenção, conserto e subs-
tituição de peças. 
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4.2 - Condições de Serviço  

Os equipamentos abrangidos por esta especificação devem ser adequados para operar com tem-
peratura ambiente de –10°C até 60�C e umidade relativa de 0% até 95% sem condensação. De-
vem estar protegidos contra a penetração de poeira e água segundo a classificação IP52 NBR 
IEC 60529. 

 

4.3 - Assistência Técnica  

O proponente deve detalhar na proposta os critérios adotados para prestação de serviços de ma-
nutenção e assistência técnica para os produtos ofertados, tanto para cobertura de falhas de fa-
bricação ocorridas no período de garantia, como para consertos de iniciativa da COPEL. Também 
deve disponibilizar lista de peças sobressalentes para conserto, dispondo-se ao fornecimento das 
mesmas quando solicitado. 

O proponente deve fornecer durante um período de 10 (dez) anos, a contar da data de entrega, 
qualquer peça cuja substituição venha a ser necessária. 

 

4.4 - Placa de Identificação  

A placa de identificação do equipamento deve conter no mínimo as informações: 

a) Nome do fabricante; 

b) Modelo do equipamento; 

c) Faixa de tensão de alimentação; 

d) Corrente máxima de saída; 

e) Potência nominal; 

f) Diagrama de ligação, quando necessário; 

g) Tempo máximo de uso contínuo não superior a 2 minutos; 

h) Número de identificação da carga teste, conforme segue: 

 

Dimensões do campo para o Número de identificação operacional - NIO, código de barras CODE-
128C/GS1-128 e logotipo da COPEL. 
 

 
 

1 - CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
a - Comprimento: Mínimo 50mm 
b - Altura: Mínimo 10mm. 
 
2 - DÍGITO 
a - Largura: Mínimo 2,5mm 
b- Altura: Mínimo 3,5mm. 
c- Espaço entre dígitos: uniforme 
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4.5 - Manual de Instruções Técnicas e de Manutenção  

Para cada item do fornecimento o proponente deve fornecer, quando aplicáveis, manuais de ins-
truções técnicas e de manutenção dos equipamentos. 

Deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Instruções completas cobrindo, descrição, funcionamento, manuseio, instalação, ajustes, 
operação, manutenção e reparos; 

b) Relação completa de todos os componentes e acessórios, incluindo nome, descrição, nú-
mero de catálogo, quantidade usada, identificação do desenho e instruções para aquisição 
quando necessários. 

c) Devem constar nos manuais obrigatoriamente procedimentos específicos relativos ao des-
carte dos equipamentos propostos, quer ao final da sua vida útil, quer em caso de inutili-
zação por avaria. 

 

4.6 - Acessórios  

O fornecedor deve incluir na proposta os componentes acessórios do sistema, detalhando as ca-
racterísticas e o custo, devendo garantir o perfeito funcionamento dos mesmos, inclusive quando 
fabricados por terceiros. 

 

 

5 - REQUISITOS ESPECÍFICOS 

5.1 – Características Operacionais  

Após 60 segundos de uso contínuo, a diferença de temperatura sofrida pela face externa do dis-
positivo, não deve exceder a 10 °C. 

 
5.2 – Características Elétricas 
 
Código 20000641 

Alimentação CA = 127 V (+10%, -15%, 60 Hz); 

Corrente nominal mínima de saída = 4,7 A;  

Potência nominal = 600 W; 

Frequência: 60 Hz. 

 
Código 20005041 

Alimentação CA = 127 V (+10%, -15%, 60 Hz); 

Corrente nominal de saída = 7,8 A (para 1000 W); 

Potência nominal = 1000 W; 

Frequência: 60 Hz. 

 

Código 20011202 

Alimentação CA = 220 V (+10%, -15%, 60 Hz); 

Corrente nominal mínima de saída: 2,7 A; 

Potência nominal = 600 W; 

Frequência: 60 Hz. 
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5.3 - Características construtivas  
a) Dimensões máximas (AxLxP): 100 x 180 x 110 mm; sem considerar o suporte de fixação, 

para ambos os modelos; 
b) Os aparelhos devem vir acompanhados de seus respectivos suportes de fixação; 
c) Os cabos de prova devem possuir em uma extremidade um terminal tipo “pino” ou “ponta 

de prova” e na outra extremidade um terminal tipo “garra jacaré”; 
d) Os cabos de prova devem estar solidamente conectados e possuir dispositivo que não 

permita que o esforço de manuseio nos trabalhos de campo rompa essa conexão; 
e) Os cabos de prova devem ser flexíveis, constituídos por fios com seção de 1,5mm2, ou 

compatível com a potência, e comprimento mínimo de 0,8 metro; 
f) Revestimento interno em amianto ou outro material similar, adequado à proteção contra 

elevação da temperatura. Não serão aceitos materiais tóxicos, inflamáveis, explosivos, 
emissores de gazes poluentes ou causadores de agressões físicas ao meio ambiente e ao 
operador; 

g) Deve possuir dispositivo de proteção (fusível, preferencialmente de vidro 30 mm) em um 
dos cabos de prova, compatível com a corrente máxima de saída. 

 
5.3.1 - Suportabilidade 

Os equipamentos devem ser construídos com rigidez mecânica suficiente para evitar riscos de 
danos no seu manuseio normal e dispor de proteção contra penetração de água, poeira e objetos 
sólidos. As partes sujeitas à corrosão devem ser protegidas, e, caso haja revestimento protetor, o 
mesmo deve apresentar boa resistência a abrasivos, não permitindo danos por manuseio normal 
de operação; 

 
 
6 - ENSAIOS 
Os ensaios de inspeção, aceitação de lotes, de aprovação de modelo ou de protótipo, serão efe-
tuados com base nas normas específicas publicadas pela ABNT ou outra norma de reconheci-
mento público, aplicável a cada tipo ofertado. Quando não existir norma aplicável, estes ensaios 
serão definidos conforme as Especificações Técnicas fornecidas para compra. 
Os ensaios devem atender as normas referentes à tecnologia utilizada no equipamento. 
O fornecedor deve disponibilizar instalações laboratoriais em território nacional para execução da 
inspeção.  

 

 

7 - EMBALAGEM  

Além das informações abaixo devem ser observadas as informações exigidas no “Guia para con-
fecção de embalagens unitizadas”, disponível na página da COPEL na Internet no endereço: 
www.copel.com/Fornecedores/Informações/Guia para confecção de embalagens unitizadas. 
 
Nota: Cada volume não poderá conter materiais ou equipamentos de diferentes códigos ou Or-
dens de Compra. As embalagens não serão devolvidas ao Fornecedor. 
 

7.1 - Embalagem individual  

Os equipamentos devem ser fornecidos em caixas individuais em papelão ondulado do tipo onda 
simples ou onda dupla. 
A tampa da caixa deve ter dispositivo de trava, sem adesivos, que mantenha a carga teste dentro 
da caixa, quando manuseada. 
Deve ter etiqueta de identificação, fixada na face visível da caixa quando, acondicionada na em-
balagem primária, com as informações abaixo: 
 a) Nome do fabricante; 
 b) Modelo da carga; 
 c) Código de material COPEL em destaque (fonte maior), sem código de barras; 
 d) Número de Identificação Operacional COPEL - NIO e código de barras. 
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7.2 - Embalagem primária ou re-embalagem 

Deve ser em caixa de papelão ondulado do tipo onda simples ou onda dupla, com no máximo 12 
embalagens individuais. 
A etiqueta de identificação deve ser fixada na face que estiver voltada para fora do palete e deve 
conter as informações abaixo: 
 
 a) Em papel sulfite ou similar, na cor branca; 
 b) Impressa e preenchida com tinta indelével e de forma legível; 
 c) Nome do cliente: COPEL; 
 d) Número do lote; 
 e) Modelo e descrição do material; 
 f) Código de material COPEL em destaque (fonte maior); 
 g) Número e item do Pedido de Compra; 
 h) Quantidade de cargas teste (limitada em 12 unidades); 
 i) Nome da cidade de destino; 
 j) Número de Identificação Operacional COPEL - NIO e código de barras correspondente, de 

cada carga teste. 
O fornecedor poderá adotar sua própria etiqueta desde que contenha as informações acima. 
 

7.3 - Etiqueta do Palete ou embalagem unitizada 

A etiqueta de identificação deve ser afixada no mínimo na face frontal e oposta do palete e deve 
conter as informações abaixo: 
 a) Em papel sulfite ou similar nas dimensões de uma Folha A5; 
 b) Impressa e preenchida com tinta indelével e de forma legível; 
 c) Nome do cliente: COPEL; 
 d) Número do lote; 
 e) Modelo e descrição da carga teste; 
 f) Código de material COPEL em destaque (fonte maior);  
 g) Número e item do Pedido de Compra; 
 h) Quantidade de cargas teste no palete; 
 i) Endereço de destino; 
 j) Número de Identificação Operacional COPEL - NIO e código de barras correspondente de to-

das as cargas teste ou, no mínimo, da primeira e da última carga teste do palete. 
 

7.4 - Transporte  

Os equipamentos devem ser transportados em veículos com carroceria fechada (tipo furgão) no 
caso de transporte terrestre ou em containers no caso de transporte marítimo. Quando houver a 
necessidade de adoção de outra modalidade de transporte, a COPEL deve ser consultada.  
No caso de transporte contratado pela COPEL, o fornecedor deve, após a liberação pelo inspetor, 
solicitar a área de suprimento da COPEL autorização para embarque das peças. 

Nos casos em que não houver inspeção em fábrica e o transporte for por conta da COPEL, a au-
torização para embarque deve ser solicitada após a confirmação de liberação de inspeção. Neste 
caso, a liberação de inspeção e a autorização para embarque terão validade de 15 dias, sem pre-
juízo dos prazos de entrega. Decorrido este prazo, a COPEL, a seu critério, poderá adotar outro 
procedimento.  

Nota: A Liberação de Inspeção indica que os ensaios de inspeção serão executados nos laborató-
rios da COPEL, não eximindo o fornecedor de outras obrigações contratuais. 

 

 

8 - GARANTIA  

Os equipamentos devem ser garantidos pelo fornecedor contra falhas ou defeitos de funciona-
mento que venham a ocorrer no período mínimo de 18 (dezoito) meses a partir da data da entre-
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ga quando a inspeção for feita em fábrica ou a partir da liberação definitiva do material quando a 
inspeção for realizada na COPEL. 

No decurso do prazo de garantia o fornecedor se compromete a reparar todos os defeitos de fa-
bricação que venham a ocorrer e, se necessário, a substituir as peças defeituosas, às suas ex-
pensas, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, sejam de material, de mão-de-
obra ou de transporte. 

Se a falha constatada for oriunda de erro de projeto ou de produção, tal que comprometa todas 
as unidades do lote, o fornecedor deve substituí-las a qualquer tempo, independentemente da 
ocorrência de defeito em cada uma delas e independentemente dos prazos de garantia. 

Nota: Direito de Operar com Material Insatisfatório: 

Mediante a devida comunicação da ocorrência do defeito ao fornecedor, a COPEL reserva-se o 
direito de optar pela permanência dos equipamentos insatisfatórios em operação, até que possam 
ser retirados de serviço sem prejuízo para o sistema e entregues ao fornecedor para os reparos 
definitivos. 

 

9 - DESCARTE 

O fornecedor é responsável pelo destino final de seus produtos, podendo a Copel devolver ao 
fornecedor por ocasião do descarte. 


