
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETC 6.10 - MEDIDOR DE CORRENTE EM 
REDES DE ALTA TENSÃO 

 
 

Julho/2020 

 

Superintendência Comercial 
da Distribuição 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

 

CÓPIA NÃO CONTROLADA – Verificar versão atualizada na Internet 

 

 
 
 

Junho/2020 



ETC-6.10 

CÓPIA NÃO CONTROLADA – Verificar versão atualizada na Internet                                                      2-8 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

 

 
Modificações relevantes neste documento 
 
CONTATOS 
Márcio Takashi Yomura (41)3331-4792 
marcio.yomura@copel.com 
 

 
 
 

Data Itens alterados 

Novembro/2014 Versão Anterior 

Julho/2020 

– CARACTERÍSTICAS DO MEDIDOR 

– REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 

 

  

 

mailto:marcio.yomura@copel.com


ETC-6.10 

CÓPIA NÃO CONTROLADA – Verificar versão atualizada na Internet                                                      3-8 

Sumário 

 
 

1 – DESCRIÇÃO ........................................................................................................... 4 

2 – CÓDIGO COPEL DO MATERIAL ........................................................................... 4 

3 – NORMAS APLICÁVEIS .......................................................................................... 4 

4 – CARACTERÍSTICAS DO MEDIDOR ...................................................................... 4 

4.1 – Sensor de Corrente ............................................................................................... 4 

4.2 – Alimentação ........................................................................................................... 4 

4.3 – Funcionalidades .................................................................................................... 5 

4.4 – Mostrador Remoto ................................................................................................. 5 

4.5 – Estrutura para aplicação em cabeçote universal ............................................... 5 

5 – REQUISITOS GERAIS ............................................................................................ 5 

5.1 – Condições Gerais .................................................................................................. 5 

5.2 – Condições de Serviço ........................................................................................... 6 

5.3 – Assistência Técnica .............................................................................................. 6 

5.4 – Placa de Identificação ........................................................................................... 6 

5.5 – Manual de Instruções Técnicas e de Manutenção ............................................. 6 

5.6 – Acessórios ............................................................................................................. 6 

6 – REQUISITOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 6 

6.1 – Características Operacionais ............................................................................... 6 

6.2 – Características Elétricas ....................................................................................... 7 

6.3 – Características construtivas ................................................................................. 7 

6.4 – Características Não Funcionais ........................................................................... 7 
6.4.1 – Suportabilidade ..................................................................................................... 7 
6.4.2 – Invólucro de Proteção ........................................................................................... 7 

7 - ENSAIOS ................................................................................................................. 7 

8 - EMBALAGEM .......................................................................................................... 7 

8.1 Marcação dos Volumes ............................................................................................ 7 

8.2 - Transporte ............................................................................................................... 8 
 



ETC-6.10 

CÓPIA NÃO CONTROLADA – Verificar versão atualizada na Internet                                                      4-8 

1 – DESCRIÇÃO 
 
O medidor de corrente em redes de alta tensão é um equipamento para uso em inspe-
ções de entradas de serviço, ou em alimentadores, atendidos em tensão primária de dis-
tribuição. Essencial para verificação de existência de sobrecarga ou desequilíbrio entre as 
fases, possibilita também a verificação das relações de transformação dos transformado-
res de corrente (TCs), indicando de modo simples e rápido possíveis defeitos nos (TCs) 
ou algum desvio de corrente antes dos mesmos.   
 
 

2 – CÓDIGO COPEL DO MATERIAL 
 

Código Unidade Descrição 

20013592 Unitário 
Medidor de corrente com garra aberta para medição de média 
e alta tensão utilizando com vara de manobra ou telescópica 

 
 

3 – NORMAS APLICÁVEIS 
 

Os medidores 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; 
NBR 14519 - Medidores eletrônicos de energia elétrica (estáticos) - Especificação; 
NBR 14520 - Medidores eletrônicos de energia elétrica (estáticos) - Método de Ensaio. 
 
 

4 – CARACTERÍSTICAS DO MEDIDOR 
 
Os medidores de corrente de média e alta tensão são ferramentas utilizadas em redes 
nuas ou compactas. Visando facilitar a sua operação, as seguintes características devem 
ser atendidas para sua aceitação: 
 

4.1 – Sensor de Corrente 
O sensor de corrente deve ter abertura mínima de 63 mm, possibilitando a medição de 
corrente de cabos nus, protegidos ou isolados de grande bitola. Além disso, deve possuir 
a garra aberta em U, facilitando sua aplicação em cabos nus. 
 

4.2 – Alimentação 
A alimentação deve ser suprida por baterias recarregáveis, sendo essas monitoráveis por 
aplicativo ou no display. A recarga da bateria deve acontecer através de fonte, a ser for-
necida em conjunto com o equipamento. 
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4.3 – Funcionalidades 
Os equipamentos devem possuir as seguintes funcionalidades: 

Temperatura Máxima de Operação 60ºC ou superior 

Exatidão 
+/- 1% - 0 a 1000 A 

+/- 2% - Acima de 1000 A 

Função HOLD Sim 

Peso Máximo 1,5Kg 

Display 3,5 dígitos ou superior 

Função Desligar automático Sim 

Status da Bateria Sim 

 

4.4 – Mostrador Remoto 
O mostrador remoto, utilizável através de tablet ou smartphone, devem possuir as seguin-
tes características: 

Sistema Operacional Android 

Versão do Sistema Operacional 4.4 ou superior 

Aplicativo Gratuito 

 

4.5 – Estrutura para aplicação em cabeçote universal 
A ferramenta deverá ser sempre utilizada com vara de manobra/telescópica em conjunto 
com cabeçote universal. Deve possuir sistema de engate/fixação para essa aplicação, 
fazendo parte dos acessórios fornecidos com o equipamento ou ser parte estrutural do 
equipamento. 
 

 

5 – REQUISITOS GERAIS 
 

5.1 – Condições Gerais 
O projeto, a matéria prima, a mão de obra, a fabricação e o acabamento deverão incorpo-
rar, 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 serem essencialmente iguais, com todos os seus 
acessórios correspondentes iguais e intercambiáveis. O projeto deverá sempre permitir a 
fácil manutenção, conserto e substituição de peças. 
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.  
Para fins de análise técnica a COPEL DIS poderá solicitar amostras dos materiais licita-
dos. Se houver tal necessidade a COPEL fará a solicitação por e-mail, e o proponente 
deverá atendê-la no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. A não apresentação da amostra, 
quando solicitada pela COPEL, implicará na desclassificação do arrematante. Caberá a 
COPEL DIS o direito de desconsiderar as propostas de equipamentos não aprovados 
após análise técnica. 
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5.2 – Condições de Serviço 
Os equipamentos abrangidos por esta especificação deverão ser adequados para operar 

ao tempo, com temperatura ambiente de –10°C até 60C e umidade relativa de até 95% 
sem condensação. Devem estar protegidos contra a penetração de poeira e água. 
 

5.3 – Assistência Técnica 
O proponente deverá detalhar na proposta os critérios adotados para prestação de servi-
ços de manutenção e assistência técnica para os produtos ofertados, tanto para cobertu-
ra de falhas de fabricação ocorridas no período de garantia, como para consertos de ini-
ciativa da Copel. Também deverá disponibilizar lista de acessórios para eventual substi-
tuição, predispondo-se ao fornecimento das mesmas quando solicitado. 
O proponente deverá fornecer durante um período de 10 (dez) anos, a contar da data de 
entrega, qualquer peça cuja substituição venha a ser necessária. 
 

5.4 – Placa de Identificação 
A placa de identificação do equipamento deverá conter no mínimo as informações: 
Nome do fabricante; 
Modelo do equipamento; 
Faixa de corrente de operação; 
Faixa de tensão de operação; 
 

5.5 – Manual de Instruções Técnicas e de Manutenção 
Para cada item do fornecimento o proponente deverá fornecer, quando aplicáveis, manu-
al de instruções técnicas e de manutenção dos equipamentos. Os manuais deverão con-
ter, no mínimo, as seguintes informações: 
a) Instruções completas cobrindo, descrição, funcionamento, manuseio, instalação, ajus-
tes, 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 aqui-
sição 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 inu-
tilização por avaria. 
 

5.6 – Acessórios 
O fornecedor deverá incluir na proposta os componentes acessórios do equipamento, de-
talhando as características e o custo, devendo garantir o perfeito funcionamento dos 
mesmos, inclusive quando fabricados por terceiros. 
 
 

6 – REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 

6.1 – Características Operacionais 
O medidor deverá possuir dispositivo adaptador universal para ser operado através de 
vara de manobra para medição de corrente em redes de alta tensão energizadas, através 
da inserção do condutor da rede entre as garras do medidor, armazenando no mínimo 3 
leituras, rejeitando correntes externas. 
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6.2 – Características Elétricas 
Os equipamentos devem atender as seguintes características elétricas: 

Tensão Máxima de Operação (Fase) 39kV ou superior 

Mínima Corrente Máxima 1000A ou superior 

Resolução mínima 
0,1 até 100A 

1A acima de 100A 

Frequência Nominal 60Hz 

 
 

6.3 – Características construtivas 
Possuir abertura das garras com largura mínima de 63 milímetros ; 
Possuir encaixe tipo estria para fixação em cabeçote universal de vara de mano-
bra/telescópica; 
Peso máximo de até 1,7 kg. 
O invólucro externo deverá permitir fácil transporte, ser resistente a choque e a prova 
d’água; 
 

6.4 – Características Não Funcionais 
6.4.1 – Suportabilidade  

Os equipamentos deverão 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, ca-
so haja revestimento protetor, o mesmo deve apresentar boa resistência a abrasivos, não 
permitindo danos por manuseio normal de operação; 
 

6.4.2 – Invólucro de Proteção 
Todos os acessórios fornecidos devem ser acondicionados em um único invólucro de pro-
teção. Esse, que preferencialmente deve ser uma maleta, deverá ser resistente a pene-
tração de poeira e água, sendo de material rígido e resistente. 
 
 

7 - ENSAIOS 
 
Os ensaios de inspeção e de aprovação de modelo serão efetuados com base nas nor-
mas específicas publicadas pela ABNT ou outra norma de reconhecimento público, apli-
cável a cada tipo ofertado. Quando não existir norma aplicável, estes ensaios serão defi-
nidos conforme as Especificações Técnicas fornecidas para compra. 
Os ensaios devem atender as normas referentes à tecnologia utilizada no equipamento. 
 
 

8 - EMBALAGEM 
 
Cada equipamento deverá ser embalado individualmente, à prova de danos físicos e pro-
tegidos contra umidade. 
 

8.1 Marcação dos Volumes 
Cada volume deverá ser identificado, de forma indelével e legível, conforme os seguintes 
dados: 
- nome do Fornecedor; 
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- o nome da "COPEL"; 
- número e item da Ordem de Compra; 
- número do volume; 
- quantidade contida em cada volume; 
- massa total do volume (massa bruta), em quilogramas; 
O fornecedor poderá usar marcações adicionais que julgar necessárias para facilitar o 
despacho, transporte, embarque ou desembaraço aduaneiro dos equipamentos. 
 

8.2 - Transporte 
Os equipamentos deverão ser transportados em condições seguras. A Copel não se res-
ponsabiliza por danos ocasionados por transporte inadequado ou defeitos ocasionados 
por terceiros durante as operações de embarque e desembarque. O equipamento danifi-
cado nestas condições será recusado, cabendo ao fornecedor arcar com o ônus da sua 
reposição. 
 

 

 


