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1- DESCRIÇÃO: 
 
Esta especificação estabelece os requisitos mínimos que deverão ser atendidos pelos 
fabricantes para o fornecimento de equipamentos destinados à calibração de medidores 
padrões de Wh de trabalho. 
 
2- CÓDIGO COPEL DO MATERIAL 
 
Este item não se aplica a este material com o seguinte código: 
 
3- NORMAS APLICÁVEIS 
 
Os medidores padrões de Wh de referência devem atender as características constantes nesta 
especificação e as condições mínimas exigíveis nas Normas Brasileiras relacionadas a seguir: 
NBR 6146 - Invólucros de equipamentos elétricos - Proteção - Especificação; 
TB 19 - Eletricidade geral - Terminologia; 
TB 19-3 - Instrumentos elétricos e eletrônicos de medição - Terminologia; 
 

 

4- REQUISITOS GERAIS 
4.1- Condições Gerais 
 
O Padrão de Wh de Referência  monofásico de ser preferencialmente portátil e possuir  uma 
precisão de 0,01% para energia ativa e uma precisão no pior caso de 0,02% em todas as 
funções de medição, ao longo de toda a faixa operacional de tensão e de corrente. A 
especificação de pior caso abrange os parâmetros de estabilidade, fator de potência, incerteza 
de medição e condições do sistema de teste. 
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Deve realizar a medição para energia e potências ativa e reativa. As entradas de potencial, de  
corrente e auxiliar quando existir, devem ter ajuste automático de faixa.  
O Padrão de Wh de Referência monofásico deverá permitir a sua utilização com carga 
artificial, em correntes que variam de 0,1 a 50 A com conexão direta, sendo aceitável conexão 
direta de 0,1 a 30 A,  e tensões de 127 /254/300V fase-neutro.  
Deverá incorporar um comparador interno, para calcular de modo automático os resultados de 
teste e apresentá-los em display.. 
Deve permitir a conexão de sensor analógico, fornecido em conjunto com o padrão quando 
solicitado, para executar testes de medidores eletromecânicos eletrônicos de energia elétrica.. 
 

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 nesta especificação. 
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 suas peças correspondentes 
iguais e intercambiáveis.  
Os manuais ou instruções técnicas e quaisquer documentos ou dados adicionais devem ser 
fornecidos preferencialmente no idioma português. Os manuais e instruções devem ser 
apresentados preferencialmente em meio eletrônico, utilizando-se editor de texto executável 
em ambiente Windows.  
Quando se tratar de modelo novo, o Fornecedor deverá enviar à Copel Distribuição,  uma 
amostra para ensaios, para homologação do modelo.   
Os equipamentos propostos deverão estar homologados na data da abertura da proposta. Os 
procedimentos para homologação estão disponíveis na página da COPEL, na Internet. 
 

4.2- Condições de Serviço 
 
Os equipamentos abrangidos por esta especificação deverão ser adequados para operar com 
temperatura ambiente de +20°C até +30°C e umidade relativa de 45 a 65%, em altitudes 
variáveis de 0 a 900m. Os medidores padrões de Wh de referência devem possuir adequada 
proteção contra a penetração de poeira e umidade. 
 

4.3- Assistência Técnica 
 
O proponente deverá detalhar na proposta os critérios adotados para prestação de serviços de 
manutenção e assistência técnica para os produtos ofertados, tanto para cobertura de falhas de 
fabricação ocorridas no período de garantia, como para consertos de iniciativa da Copel 
Distribuição  
 

4.4- Placa de Identificação 
 
A placa de identificação do medidor padrão deverá conter no mínimo as informações: 
a) Nome do fabricante; 
b) Modelo; 
c) Ano de fabricação; 
d) Faixas de tensão de alimentação; 
e) Faixas de tensão de medição; 
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f) Correntes por faixas ou Tapes; 
g)  Freqüência nominal; 
h) Diagrama de ligação; 
i) Classe de exatidão; 
j) Constante de Calibração 
 

4.5- Manual de Instruções Técnicas e de Manutenção 
 
Para cada item do fornecimento o proponente deverá fornecer, quando aplicáveis, manuais de 
instruções técnicas e de manutenção dos equipamentos. 
Os manuais deverão 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, 
número de catálogo, quantidade usada, identificação do desenho e instruções para aquisição 
quando necessários. 
c) Deverão constar nos manuais obrigatoriamente procedimentos específicos relativos ao 
descarte dos equipamentos propostos, quer ao final da sua vida útil, quer em caso de 
inutilização por avaria. 
 
4.6- Acessórios 
 
O fornecedor deverá incluir na proposta os componentes acessórios do sistema, detalhando as 
características e o custo, devendo garantir o perfeito funcionamento dos mesmos, inclusive 
quando fabricados por terceiros. 
 

4.7- Treinamento 
 
Quando se tratar de equipamento com tecnologia nova, os proponentes devem fornecer 
treinamento quanto a sua operação, calibração, programação e manutenção.  
 

 

5- REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
5.1- Arquitetura 
 
O Padrão de Wh de Referência deve englobar em um mesmo invólucro o sistema de medição 
de Wh, o mostrador (display) e o comparador para cálculo do erro do medidor em teste. 
 

5.2- Características Funcionais 
 
• Precisão típica: ± 0,01% 
• Precisão no pior caso:  ± 0,02% 
• Estabilidade térmica: ±0,0005% típico, ±0,001% max/°C 
 



MDEN  ETC 6.07 

CÓPIA NÃO CONTROLADA – Verificar versão atualizada na Internet 5 -7  

Nota: As especificações de precisão aplicam-se em toda a faixa operacional, em temperaturas 
que variam de +20°C até +30°C.   

 
5.3- Características Elétricas 
 

 

• Corrente (auto - ajuste)  0,1 – 50 A direta – admissível 0,1 a 30 A direta 
• Tensão (auto - ajuste) : 0 - 300V (fase-neutro) 
• Alimentação Auxiliar (auto - ajuste): 80 - 220V  
• Ângulo de Fase: 0 - 360°, ou -180° até +180° 
• Freqüência nominal: 45 - 65Hz. 
• Fator de Potência: -1 até +1 sem afetar a precisão 
• Calibração/ajuste em 60Hz –120V/240V (Vide item 8) 
• Resistência a surtos: Conforme IEEE 472 e ANSI 37.90 
• Rigidez Dielétrica: 2,0kV, 60Hz, 10 segundos 
 
5.4- Características Construtivas 
 
• Peso: 3,5kg (5,0kg embalado) 
• Dimensões: aproximadas  A=200mm, P=150mm, L=150mmm 
• Display: LCD  
• Entradas de Corrente: Bornes de 6mm no mínimo 
• Entradas de Potencial e Auxiliar: Bornes de 4mm 
• Input tipo BNC: entrada de pulsos para calibração (deverá ser informada a faixa de 
freqüência admissível na entrada) 
• Output tipo BNC: saída de pulsos para calibração(deverá ser informada a faixa de 
freqüência de saída) 
• Entrada para o foto-sensor 
• Entrada para TC tipo alicate (quando especificado) 
 
Quando solicitados, deverão ser incorporardos ao conjunto e orçados os seguintes acessórios:  
 
• Foto-sensor de Disco 
• Foto-sensor de LED Infravermelho e de Luz Visível 
• Adaptador articulável para fixação do sensor no medidor em teste 
• Chave/interruptor para calibração manual 
• TC tipo Alicate quando especificado 
• Cabos e conexões auxiliares quando indispensáveis ao funcionamento do padrão 
• Software de operacionalização  (quando especificado e requerido o seu uso, a licença deverá 

ser permanente) 
• Certificado de Calibração – deverá informar a rastreabilidade metrológica e as incertezas do 

Padrão calculadas segundo Versão brasileira da Publicação EA 4/02 
 
 
5.5- Condições de Funcionamento 
 
• Montagem em posição horizontal 
• Intervalo de calibração: 1 ano 
• Tempo de aquecimento(Warm-up): máximo 30 min 
• Temperatura: +20°C a +30°C 
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• Umidade: 45 a 65%,  
 
5.6- Características Não Funcionais 
 
 
5.6.1- Segurança: Os equipamentos devem ter dispositivos que permitam a selagem pós 
calibração. 
 
5.6.2- Confiabilidade 
 
-Os terminais dos equipamentos devem apresentar ligação segura e permanente dos 
condutores de entrada e saída. 
-Os equipamentos de tecnologia eletrônica devem apresentar um MTBF superior a 30.000 
horas. 
 
5.6.3- Conectividade 
Os pontos de conexão para calibração devem seguir o padrão BCN 
 
 
6- ENSAIOS 
 
Os ensaios de inspeção, aceitação, de aprovação de modelo ou de protótipo, serão efetuados 
com base nas normas específicas publicadas pela ABNT ou outra norma de reconhecimento 
público,  aplicável a cada tipo ofertado. Quando não existir norma aplicável, estes ensaios 
serão definidos conforme as Especificações Técnicas fornecidas para compra.  
 
 
7- EMBALAGEM 
 
O Padrão de Wh de Referência de ser apresentado em embalagem para transporte e  protegido 
contra vibrações e choques mecânicos. 
È desejável que o mesmo seja fornecido em estojo para utilização em viagens ou 
deslocamentos e armazenagem. 
 
8- INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS COM A PROPOSTA 
 
O proponente deverá fornecer com o equipamento: 
- Manuais, curvas funcionais, instruções, referências e procedimentos de calibração 
- Certificado de calibração detalhando a rastreabilidade do padrão a padrões nacionais ou 
internacionais, os pontos calibrados, o erro e a incerteza de medição em cada ponto.  
- È desejável que o fabricante efetue a calibração nos pontos definidos pela COPEL: 
1 - Condição nominal de cada faixa com fator de potência unitário 
2 – Condição equivalente a 50% da condição nominal de cada faixa com fator de potência 

unitário 
3 – Condição nominal de cada faixa com fator de potência = 0,5 indutivo 
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4 - Condição equivalente a 50% da condição nominal de cada faixa com fator de potência = 
0,5 indutivo 

5 – Condição nominal de cada faixa com fator de potência = 0,866 capacitivo 
6 - Condição equivalente a 50% da condição nominal de cada faixa com fator de potência = 

0,866 capacitivo 
7 – Condição equivalente a 10 % da condição nominal de cada faixa com fator de potência 

unitário 
8 – Condição equivalente à energia correspondente à aplicação da tensão nominal  e da 

corrente básica em freqüência nominal e fator de potência unitário  
NOTA 1: Considera se como condição nominal de cada faixa, a energia correspondente à 

aplicação da tensão nominal e da corrente nominal em freqüência nominal (60HZ) 
NOTA 2: Considera-se como “corrente básica” o menor valor de corrente para o qual se 

garante a precisão do padrão  
 
9- GARANTIA 
 
O Padrão de Wh de Referência deverá ser garantidos pelo fornecedor contra falhas ou defeitos 
de funcionamento  que venham a ocorrer no período mínimo de 18 (dezoito) meses a partir da 
data da entrega quando a inspeção for feita em fábrica ou  a partir da liberação definitiva  do 
material quando a inspeção for realizada na Copel Distribuição. 
No decurso do prazo de garantia o fornecedor se compromete a reparar todos os defeitos de 
fabricação que venham a ocorrer e, se necessário, a substituir os aparelhos ou acessórios 
defeituosos, às suas expensas, 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 deverá 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 Distribuição 
reserva-se o direito de optar pela permanência dos aparelhos insatisfatórios em operação, até 
que possam ser retirados de serviço sem prejuízo para o sistema e entregues ao fornecedor 
para os reparos definitivos. 
 
 


