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1- DESCRIÇÃO:

Equipamento automatizado para calibração simultânea de 10 medidores de energia elétrica ativa e 
reativa (indutiva e capacitiva), monofásicos, bifásicos e trifásicos, eletromecânicos e eletrônicos, 
constituído por um medidor padrão trifásico eletrônico (padrão de energia), uma fonte CA trifásica 
com geração arbitrária senoidal pura, unidade de controle, softwares e demais acessórios, para utili-
zação em laboratórios de ensaios.

2-CÓDIGO COPEL DO MATERIAL
Não se aplica.

3- NORMAS APLICÁVEIS
Os equipamentos devem atender às características constantes na versão atualizada desta especifica-
ção. Verificar a versão atual na página da Copel em www.copel.com, Comercial, Informações, Medi-
ção, Especificações técnicas de equipamentos de medição.

4- REQUISITOS GERAIS
4.1- Condições Gerais
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 possibilitar, mesmo quando não referidos 
nesta especificação.
Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da compra, todas deverão possuir o 
mesmo projeto e serem iguais, com todas as suas peças correspondentes iguais e intercambiáveis. O 
projeto deverá sempre permitir a fácil manutenção, conserto e substituição de peças.
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4.2- Condições de Serviço
Os equipamentos abrangidos por esta especificação deverão operar com temperatura ambiente de 20 
°C a 30 °C, umidade relativa do ar de até 80 % sem condensação e altitude, em relação ao nível do 
mar, de 2.000 m, aproximadamente.

4.3- Identificação do Equipamento
O equipamento deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Nome do fabricante.
b) Modelo do equipamento, ano de fabricação e versão de cada software instalado.
c) Faixa de tensão de alimentação.
d) Consumo, em kWh.

4.5- Informações Técnicas dos Equipamentos
As informações necessárias ao correto manuseio, manutenção e descarte dos equipamentos devem 
ser fornecidas em meio eletrônico juntamente com uma cópia em papel, preferencialmente no idio-
ma português, admitindo-se o inglês. 

4.6- Acessórios
A proposta deve conter descrição dos componentes e acessórios do sistema.

4.7- Treinamento
A proposta deve incluir treinamento abordando a instalação, operação, programação e manutenção 
do sistema ofertado. 
O treinamento será ministrado na cidade de Curitiba, para a quantidade de 15 (quinze) pessoas com 
carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas, nas dependências da Copel em até 30 (trinta) dias 
contados a partir da entrega e constatação do pleno funcionamento de todos os equipamentos. 
As despesas com material didático, transporte e hospedagem de instrutores são de responsabilidade 
do fornecedor.

4.8 – Entrega, montagem e testes dos equipamentos
Os equipamentos devem ser entregues, montados e ter seu funcionamento pleno verificado pelo fab-
ricante nas seguintes cidades do Estado do Paraná: duas unidades em Curitiba, uma em Ponta Gros-
sa, uma em Londrina, uma em Maringá e uma em Cascavel.

5- REQUISITOS ESPECÍFICOS

Cada conjunto deverá ser composto pelos seguintes componentes:
a) Amplificadores de tensão e correntes trifásicas e respectivos transformadores.
b) Padrão de energia trifásico (padrão de trabalho).
c) Rack estacionário para instalação dos medidores para ensaio.
d) Software, sistema operacional  e  unidade de controle (PC).
e) Unidades ópticas e dispositivos de fixação.
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f) Cabos flexíveis de corrente, para conectar os medidores à mesa, com capacidade de condução mí-
nima de 90 A,  cabos para conexões de tensão, cabo para calibração do padrão com terminal tipo 
BNC, cabos para conexão das unidades ópticas e cabos para conexão ao PC. Também deverão 
acompanhar o equipamento outros cabos e acessórios necessários ao correto funcionamento do con-
junto, mesmo que não relacionados nesta especificação.

g) Dispositivo de leitura óptica (tipo “handheld”).

5.1 - Características Funcionais

5.1.1-Amplificadores e transformadores de corrente
A fonte de tensão e corrente deverá ser alimentada nas tensões de 3 x 127/220 Volts, 60 Hz, dotada 
de proteção geral. Quando não tiver característica auto-range, esta deverá dispor de chave seletora 
para a tensão de alimentação, de fácil acesso e manuseio. Deverá ser capaz de gerar eletronicamente 
tensões e correntes trifásicas equilibradas e desequilibradas, ajustáveis de 30 V a 240 V fase–neutro 
e 0,01 A a 60 A (mínimo), com ângulo de fase ajustável de -180 a +180 graus, por meio de chaves 
seletoras manuais, ou remotamente, via microcomputador.
Os amplificadores deverão ser do tipo chaveados (switch mode), com rendimento mínimo de 85%, 
com conexão direta ao padrão de referência para estabilização das variáveis de saída do sistema de 
amplificação de tensão e corrente, com precisão mínima de 100 ppm.
Deve operar tanto em regime contínuo como intermitente e dispor de proteção eletrônica contra sob-
recarga e curto-circuito.
O sistema deverá possibilitar o ensaio de medidores monofásicos dois e três fios e de medidores po-
lifásicos com os elos de prova fechados, em correntes de teste de até 60 A (mínimo), empregando 
transformadores de corrente eletronicamente compensados, sendo que o limite de erro do conjunto 
nesta condição (padrão + tc + conexões) deverá ser garantido para 0,1 % (1000 ppm), independente-
mente do modo de medição, cobrindo uma faixa de corrente de 0,01 A até 60 A (mínimo).
O sistema deverá possibilitar o ensaio de medidores polifásicos sem elos de prova sendo que o limi-
te de erro do conjunto nesta condição (padrão + conexões) deverá ser garantido para 0,02 % (200 
ppm), independentemente do modo de medição, cobrindo uma faixa de corrente de 0,01 A até 60 A 
(mínimo).

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

a) Potência de saída no circuito de corrente de ensaio: mínimo 3 x 800 VA;

b) Potência de saída no circuito de tensão de ensaio: mínimo 3 x 200 VA;

c) Distorção harmônica total (circuito de tensões + circuitos de correntes) menor do 0,5%;

d) Estabilidade térmica – desvio “ZERO” para a faixa de operação (de 20 ºC a 30 ºC);

e) Resolução: 0,01 V para tensão de ensaio, 1 mA para corrente de ensaio e 0,01 grau para ângulo de 
fase de ensaio;

f) Estabilidade do conjunto : 100 ppm/h;

5.1.2- Padrão de Energia
O medidor padrão de Wh deverá ser trifásico, estático e operar em conjunto com a fonte, nas mes-
mas condições de alimentação e de grandezas de saída. 
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Os padrões de energia (inclusive o de reserva) devem ser calibrados nos pontos determinados no 
ANEXO I, em laboratório  acreditado para tal e que atenda às exigências da Norma NIT DICLA 
0030 do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, ou no 
próprio Instituto. Os respectivos  certificados de calibração serão exigidos por ocasião da inspeção, 
em fábrica, dos equipamentos.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

a) Tensão de alimentação de 120 / 240 V;

b) Faixa de corrente de operação de 0,01 A a 100 A, fracionada, preferencialmente, nas seguintes 
faixas nominais:  100 A-50 A-20 A -10 A-5 A-2 A-1 A-500 mA-200 mA-100 mA-50 mA-20 mA-10 
mA;

c) A faixa de tensão de operação deve conter o valor mínimo de 60 V e o máximo de 480 V.

d) Limite de erro da medição da grandeza Wh: igual ou melhor que 0,02 % para energia ativa, fator 
de potência unitário.

e) Saída de pulsos para calibração  com conector tipo BNC. Além da saída tipo BNC no próprio pa-
drão, deverá existir outra, também tipo BNC, em algum ponto do rack,  permitindo a calibração do 
padrão sem a necessidade de extraí-lo do conjunto;

f) Tempo para pré-aquecimento (warm-up) máximo de 60 minutos.

5.1.3 - Rack de instalação dos medidores para ensaio
O rack  para instalação dos medidores para ensaio deverá:
a) Ser equipado com dispositivos de engates ou conexões rápidas por pressão mecânica através de 
alavanca tensora, devendo permitir a execução de ensaios de 1 a 10 medidores eletromecânicos ou 
eletrônicos, de modelos em uso no Brasil.
b) Possibilitar fácil movimentação, possuindo apoios em sua base que permitam o transporte por 
meio de equipamentos de elevação hidráulica sempre que necessário.
c) Possuir botões nas duas extremidades, visando a imediata desenergização de todo o sistema, em 
caso de emergência.
d) Possuir lâmpadas sinalizadoras em suas duas extremidades, visando indicar quando o sistema 
está desenergizado (lâmpada verde) ou energizado, oferecendo risco de choque elétrico (lâmpada 
vermelha).
e) Ser dotado, em cada uma das 10 posições de ensaio, de dispositivo mostrador do erro encontrado 
e que permita o reinício de uma medição, independente das outras posições.

5.1.4 – Sistema operacional, aplicativos e unidade de controle (PC)
O sistema operacional e outros aplicativos deverão ser de fácil operação e fornecidos juntos com o 
equipamento. Sempre que houver alterações ou implementações, o fabricante deverá disponibilizar 
para a COPEL Distribuição S.A. as versões atualizadas dos mesmos. Quando mais de uma unidade 
do mesmo equipamento for comprada e que utilizem todas o mesmo software, o fabricante deverá 
disponibilizar cópias autorizadas do mesmo, sendo uma cópia para cada equipamento adquirido. A 
licença  para  uso  dos  mesmos,  quando  requerida,  deverá  ser  permanente.  Deverá  ser  fornecido 
backup do programa operacional. A linguagem do software e do sistema operacional deverá ser a 
portuguesa; admite-se também, o idioma inglês; a unidade de controle deverá ser fornecida junto 
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com o equipamento. Tratando-se de PC convencional, o mesmo deverá apresentar a configuração 
mínima descrita abaixo e ser compatível com os sistemas operacionais em uso.

a) Processador de núcleo duplo, clock de 2 GHz;
b) Memória RAM 4 GB;
c) Placa de vídeo 32 MB;
d) Placa de som;
e) HD 320 GB;
f) Um leitor/gravador de CD/DVD;
g) Drive de 3 ½, apenas se algum software do sistema ofertado exigir.
h) Placa de rede;
i) Monitor LCD no mínimo de 19”;
j) Mouse óptico com fio.
k) Teclado ABNT 2.
A configuração mencionada acima deve exceder os requisitos mínimos dos softwares que serão for-
necidos para operação dos sistemas de ensaios, ou seja, não deve coincidir com os valores mínimos 
destes requisitos.
A unidade deverá ser capaz de gerar relatórios, armazenar e exportar dados para outros sistemas. O 
software deverá permitir a compensação dos erros do padrão nos resultados finais e associá-los à in-
certeza da medição. 
O sistema deverá permitir a gravação dos relatórios no seu todo ou em partes, manual ou automati-
camente, de forma a possibilitar a interrupção temporária dos ensaios.
Deve ser fornecida também, uma mesa para acomodar o PC e o monitor.

5.1.5 - Sensores ópticos
São os dispositivos que tem como função captar (para envio ao padrão de energia) os sinais emiti-
dos pelos medidores sob ensaio que podem ser led de luz visível ou infravermelho, quando se tratar 
de medidor eletrônico, ou o sinal de luz refletida pela mancha do disco, quando se tratar de medidor 
eletromecânico.
Cada sensor deverá ser dotado de um adequado sistema de fixação e dispositivos articuláveis ou 
deslizantes e de fácil operação.

5.1.6-Cabos e conexões
Os dispositivos utilizados nas conexões de tensão, como cabos, plugues ou outros conectores, deve-
rão ser do tipo universal, garantir fácil conexão ou manuseio, assegurar durante a realização dos en-
saios perfeito contato elétrico e não apresentar riscos de danos em condições de funcionamento nor-
mal do sistema. As junções e conexões elétricas deverão ser do tipo “MC” (conexões de segurança).
Os cabos de corrente deverão ser flexíveis e permitir fácil e adequada conexão entre a fonte e os 
medidores. Os terminais de corrente deverão permitir ligação em medidores cujos terminais possu-
em aproximadamente 5 mm de diâmetro em 2,5/10 A, e 8 mm de diâmetro para correntes de 90 A.
As conexões de corrente deverão permitir ligação de medidores em número menor que 10, permitin-
do curto-circuitar os engates ou conexões rápidas não utilizadas.
Todos os cabos e plugues devem ser identificados pelas cores vermelha, amarela e azul para indicar 
ligações nas fases A, B e C, respectivamente.
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É de responsabilidade do fornecedor a entrega de todos os componentes necessários ao correto fun-
cionamento do conjunto, mesmo aqueles que não estiverem referenciados nesta especificação.
Devem ser fornecidas também, embalagens (preferencialmente caixas plásticas, não sendo aceitas 
de papelão) robustas visando o armazenamento, em laboratório, dos cabos, plugues ou outros conec-
tores enquanto estes não são utilizados.

5.1.7 – Dispositivo de leitura óptica
Um equipamento tipo handheld, sem fio, com a base para coleta dos dados e carregador de bateria  
também deve ser fornecido junto com cada sistema de ensaios. Ele deverá possibilitar leitura de có-
digo de barras e possuir teclado alfa-numérico para, opcionalmente, permitir a entrada de dados ma-
nualmente. O acompanhamento dos dados coletados deverá ser por meio de um display.
Deverá estar previsto no software do equipamento a entrada dos números de identificação dos medi-
dores, registro do acumulador inicial e registro do acumulador final.

5.2- Características construtivas
a) Os equipamentos deverão ser construídos com rigidez mecânica suficiente para evitar riscos de 
danos no seu manuseio normal e transporte. As partes sujeitas à corrosão devem ser protegidas e, 
caso haja revestimento protetor, o mesmo deve apresentar boa resistência a abrasivos, não permitin-
do danos por manuseio normal de operação;
b) O material utilizado na construção do gabinete que abriga o padrão de energia e outros equipa-
mentos, deve oferecer blindagem suficiente a campos eletromagnéticos externos, de modo a assegu-
rar a estabilidade de desempenho e confiabilidade nas condições normais de operação e deve ser do-
tado, na parte frontal, de porta de vidro, com fechadura e possuir rodízios com travamento, permi-
tindo pequenas movimentações.

5.3- Características não funcionais
5.3.1-Segurança

Os equipamentos devem garantir total segurança ao operador tanto no que diz respeito à isolação 
elétrica quanto a riscos de lesões físicas durante a operação dos mesmos.

5.3.2- Confiabilidade
Os equipamentos de tecnologia eletrônica devem apresentar um MTBF superior a 30.000 horas.

5.4- Condições de Funcionamento
a) Os equipamentos devem funcionar corretamente na presença de campos magnéticos.
b) Os equipamentos devem funcionar corretamente na presença de perturbações transitórias de bai-
xa freqüência (50 Hz a 100 kHz) e de alta freqüência (100 kHz até a faixa de microondas);
c) O coeficiente de variação térmica deverá ser nulo para a faixa de operação (20 °C a 30 °C).

5.5- Equipamentos ou acessórios sobressalentes
Além dos equipamentos, acessórios ou peças de reposição que o proponente julgar necessários, de-
verá ser fornecido, adicionalmente, para servir de reserva:

5.5.1 Independente da quantidade de sistemas adquirida,  um amplificador de corrente, juntamente 
com case metálico, do mesmo modelo dos amplificadores ofertados para atender o item 5.1.1.
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5.5.2   Independente da quantidade adquirida,  um padrão de energia, juntamente com case metálico, 
do mesmo modelo dos padrões ofertados para atender o item 5.1.2.
5.5.3    Um sensor óptico para cada sistema de 10 posições, do mesmo modelo ofertado para atender 
o item 5.1.5.
5.5.4    Independente do número de sistemas fornecidos, um dispositivo de leitura óptica, do mesmo 
modelo ofertado para atender o item 5.1.7.
5.5.5 Independente do número de sistemas fornecidos, um sistema operacional, aplicativos e unida-
de de controle (PC), do mesmo modelo ofertado para atender o item 5.1.4.

6- ENSAIOS
Os ensaios de inspeção e/ou comissionamento serão efetuados em fábrica, com base nas normas es-
pecíficas publicadas de reconhecimento público, aplicável a cada tipo ofertado. Quando não existir 
norma aplicável, estes ensaios serão definidos conforme as Especificações Técnicas fornecidas para 
compra. Serão executados ensaios relacionados ao funcionamento global do sistema, incluindo ca-
librações de medidores diversos, com elos de prova abertos e fechados, verificação da operacionali-
dade do software, emissão de relatórios, intercâmbio de dados e validação de resultados, nas 10 po-
sições de cada unidade adquirida.
Também faz parte dos ensaios de inspeção em fábrica, a análise dos certificados de calibração dos  
padrões de energia de cada unidade adquirida e dos pontos calibrados.

7- EMBALAGEM
A embalagem deve garantir a integridade dos produtos durante a sua movimentação (carga e descar-
ga), desde a fábrica até a entrega nos locais indicados no edital de licitação.

8 - DOCUMENTAÇÃO
8.1 - Informações a serem fornecidas com a proposta
Deverão ser fornecidas as informações solicitadas nesta especificação e outras que o fornecedor jul-
gue necessárias ao conhecimento e análise dos produtos ofertados, como por exemplo:
a) Citação das normas aplicáveis na fabricação e montagem;
b) Características elétricas, curvas de classe de exatidão e consumo do equipamento;
c) Relação e resultado dos ensaios de rotina efetuados na fábrica;
d) Publicações detalhando as características físicas do produto principal e de seus acessórios, com 
ênfase  para  características  elétricas,  funcionamento,  operação  e  manutenção,  recursos  especiais 
mecânicos ou eletrônicos;
e) Relatórios de ensaios especiais, quando aplicáveis
f) Certificações do produto, quando aplicáveis.
     
 9- GARANTIA
Os equipamentos deverão ser garantidos pelo fornecedor contra falhas ou defeitos de funcionamento 
que venham a ocorrer no período mínimo de 48 (quarenta e oito) meses a partir da data da entrega.
Nota: Direito de Operar com Material Insatisfatório:
Mediante a devida comunicação da ocorrência do defeito ao fornecedor, a Copel Distribuição S.A. 
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.
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10- ANEXO I – PONTOS DE CALIBRAÇÃO 
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TENSÃO ( V ) CORRENTE ( A ) FASE

120 0,25 cos Φ = 1 ABC 1

120 0,5 cos Φ = 1 ABC 1

120 1,5 cos Φ = 1 ABC 1

120 2,5 cos Φ = 1  cos Φ = 0.5 i  cos Φ = 0.8 c ABC 3

120 3 cos Φ = 1 ABC 1

120 5 cos Φ = 1  cos Φ = 0.5 i  cos Φ = 0.8 c ABC 3

120 15 cos Φ = 1  cos Φ = 0.5 i  cos Φ = 0.8 c ABC 3

120 30 cos Φ = 1  cos Φ = 0.5 i  cos Φ = 0.8 c ABC 3

240 0,25 cos Φ = 1 ABC 1

240 0,5 cos Φ = 1 ABC 1

240 1,5 cos Φ = 1 ABC 1

240 2,5 cos Φ = 1  cos Φ = 0.5 i  cos Φ = 0.8 c ABC 3

240 3 cos Φ = 1 ABC 1

240 5 cos Φ = 1  cos Φ = 0.5 i  cos Φ = 0.8 c ABC 3

240 15 cos Φ = 1  cos Φ = 0.5 i  cos Φ = 0.8 c ABC 3

240 30 cos Φ = 1  cos Φ = 0.5 i  cos Φ = 0.8 c ABC 3

total de 
pontos

ENERGIA ATIVA TRIFASICA - 60 Hz

PARÂMETROS

FATOR DE POTÊNCIA
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TENSÃO ( V ) CORRENTE ( A ) FASE

120 1,5 cos Φ = 1 A 1

120 1,5 cos Φ = 1 B 1

120 1,5 cos Φ = 1 C 1

120 15 cos Φ = 1 A 1

120 15 cos Φ = 1 B 1

120 15 cos Φ = 1  cos Φ = 0.5 i  cos Φ = 0.8 c C 3

240 1,5 cos Φ = 1 A 1

240 1,5 cos Φ = 1 B 1

240 1,5 cos Φ = 1 C 1

240 15 cos Φ = 1 A 1

240 15 cos Φ = 1 B 1

240 15 cos Φ = 1  cos Φ = 0.5 i  cos Φ = 0.8 c C 3

TENSÃO ( V ) CORRENTE ( A ) FASE

120 0,25 seno Φ = 1 i ABC 1

120 0,5 seno Φ = 1 i ABC 1

120 1,5 seno Φ = 1 i ABC 1

120 2,5 seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c ABC 3

120 3 seno Φ = 1 i ABC 1

120 5 seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c ABC 3

120 15 seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c ABC 3

120 30 seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c ABC 3

240 0,25 seno Φ = 1 i ABC 1

240 0,5 seno Φ = 1 i ABC 1

240 1,5 seno Φ = 1 i ABC 1

240 2,5 seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c ABC 3

240 3 seno Φ = 1 i ABC 1

240 5 seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c ABC 3

240 15 seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c ABC 3

240 30 seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c ABC 3

FATOR DE POTÊNCIA

total de 
pontos

total de 
pontos

ENERGIA REATIVA TRIFASICA - 60 Hz
PARÂMETROS

ENERGIA ATIVA FASE A, B e C - 60 Hz

PARÂMETROS

FATOR DE POTÊNCIA
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TENSÃO ( V ) CORRENTE ( A ) FASE

120 1,5 seno Φ = 1 i A 1

120 1,5 seno Φ = 1 i B 1

120 1,5 seno Φ = 1 i C 1

120 15 seno Φ = 1 i A 1

120 15 seno Φ = 1 i B 1

120 15 seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c C 3

120 30 seno Φ = 1 i A 1

120 30 seno Φ = 1 i B 1

120 30  seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c C 3

240 1,5 seno Φ = 1 i A 1

240 1,5 seno Φ = 1 i B 1

240 1,5 seno Φ = 1 i C 1

240 15 seno Φ = 1 i A 1

240 15 seno Φ = 1 i B 1

240 15 seno Φ = 1 i  seno Φ = 0.5 i seno Φ = 0.8 c C 3

FATOR DE POTÊNCIA

total de 
pontos

ENERGIA REATIVA FASE A, B e C - 60 Hz
PARÂMETROS
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