
ETC-7.01

33393 ‘

1.) PROCESSOSUMÁRIO

CÓPIA NÃO CONTROLADA – Verificar versão atual na Internet                                                   1-9

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE TRIAGEM DE MEDI-
DORES

COPEL Distribuição
Diretoria de Engenharia
Medição de Energia

Equipe de Implantação e Acompanhamen-
to

EQIMA

  MEDIÇÃO DE ENERGIA

Diretoria de Distribuição
Superintendência Comercial

CÓPIA NÃO CONTROLADA – Verificar versão atual na In tranet

ETC 7.01 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
DE INVÓLUCRO PARA MEDIDORES

DE ENERGIA ELÉTRICA

ABRIL/2014



ETC-7.01

SUMÁRIO

1- DESCRIÇÃO
2- CÓDIGO COPEL DO MATERIAL
3- NORMAS APLICÁVEIS
4- REQUISITOS GERAIS
5- REQUISITOS ESPECÍFICOS
6- ENSAIOS
7- EMBALAGEM
8- GARANTIA
9- ANEXOS

1- DESCRIÇÃO:

Esta especificação estabelece os requisitos que deverão ser atendidos pelos

fornecedores das embalagens e acessórios, para confecção do invólucro destinado a

acomodação dos medidores de energia elétrica retirados das unidades consumidoras

para verificação em laboratório, conforme determina o Art. 137 da resolução 414 da

ANEEL.

2- CÓDIGO COPEL DO MATERIAL

Os invólucros aqui especificados estão classificados com os seguintes códigos:

Código Descrição
15012659 Invólucro para Medidor Monofásico
15012683 Invólucro para Medidor Polifásico
15010321 Invólucro para Medidor Eletrônico de 200A

3- NORMAS APLICÁVEIS

ABPO- Nota técnica GT-1/05 “Papelão Ondulado – “Especificações”

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 sugerir,

mesmo quando não referidos nesta especificação.
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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

acessórios correspondentes iguais e intercambiáveis.

4.2 – Ficha técnica

O material proposto deve ter a Ficha técnica aprovada na data da abertura da

proposta.

Para aprovação de ficha técnica o fornecedor deve enviar à COPEL amostras para

exames e ensaios.

Alterações posteriores efetuadas pelo fabricante nos modelos já aprovados,

deverão ser submetidas a prévia aprovação pela COPEL. Constituem-se estes

procedimentos, caso não aprovados, em não conformidade para efeito de inspeção do

material.

5- REQUISITOS ESPECÍFICOS

O invólucro (caixa de papelão) deve ser fornecido em embalagem plástica

individualizada e identificada com etiqueta com o Código COPEL do Material

correspondente, conforme item 2 desta especificação.

O material deve ser entregue dentro de embalagem plástica individual, esta deve

conter a caixa de papelão/invólucro desmontada e 3 (três) proteções internas.

Deverá ser impresso nas laterais B e D do invólucro (indicado na Figura 3) as

informações apresentadas na figura 4 para medidores monofásicos e na figura 5 para

medidores polifásicos e 200A.

5.1- Características Construtivas

5.1.1 –  Invólucro para Medidor Monofásico

5.1.1.1 – Caixa

Material Papelão KRAFT/KRAFT (interna e externa)
Medidas internas C = 200 mm,  L = 150 mm,  A = 130 mm  (Figura 2 do Anexo)
Gramatura 540 ± 30 g/m²
Coluna 7,0 ± 0,5 kgf/cm
Müllen 10,0 ± 1,0 kgf/cm2

Espessura 3,8 ± 0,4 mm
Crush 1,8 ± 0,3 kgf/cm2

Lay-out Na cor preta, conforme figuras 3, 4 e 5 do Anexo
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5.1.1.2 – Proteções internas
Quantidade 3 (três) unidades por caixa
Material Papelão SEMI-KRAFT (interna e externa)
Medidas L = 105 mm,  C = 450 mm  (Figura 1 do Anexo)
Gramatura 422 ± 30 g/m2

Coluna 4,5 ± 0,5 kgf/cm
Müllen 8,5 ± 0,8 kgf/cm2

Espessura 3,8 ± 0,4 mm
Crush 1,8 ± 0,3 kgf/cm2

Obs.: A proteção interna deve possuir vincos no sentido transversal, espaçados de ±
30mm que permitam firmar o medidor.

5.1.2 – Invólucro para Medidor Polifásico

5.1.2.1 – Caixa
Material Papelão KRAFT/KRAFT (interna e externa)
Medidas internas C = 290 mm,  L = 220 mm,  A = 165 mm  (Figura 2 do Anexo)
Gramatura 540 ± 30 g/m²
Coluna 7,0 ± 0,5 kgf/cm
Müllen 10,0 ± 1,0 kgf/cm2

Espessura 3,8 ± 0,4 mm
Crush 1,8 ± 0,3 kgf/cm2

Lay-out Na cor preta, conforme figuras 3, 4 e 5 do Anexo

5.1.2.2 – Proteções internas
Quantidade 3 (três) unidades por caixa
Material Papelão SEMI-KRAFT (interna e externa)
Medidas L = 170 mm,  C = 600 mm  (Figura 1 do Anexo)
Gramatura 422 ± 30 g/m2

Coluna 4,5 ± 0,5 kgf/cm
Müllen 8,5 ± 0,8 kgf/cm2

Espessura 3,8 ± 0,4 mm
Crush 1,8 ± 0,3 kgf/cm2

Obs.: A proteção interna deve possuir vincos no sentido transversal, espaçados de ±

30mm que permitam firmar o medidor.

5.1.3 – Invólucro para Medidor Medidor Eletrônico de 200 A

5.1.3.1 – Caixa
Material Papelão KRAFT/KRAFT (interna e externa)
Medidas internas C = 300 mm,  L = 250 mm,  A = 145 mm (Figura 2 do Anexo)
Gramatura 540 ± 30 g/m²
Coluna 7,0 ± 0,5 kgf/cm
Müllen 10,0 ± 1,0 kgf/cm2

Espessura 3,8 ± 0,4 mm
Crush 1,8 ± 0,3 kgf/cm2

Lay-out Na cor preta, conforme figuras 3, 4 e 5 do Anexo
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5.1.3.2 – Proteções internas
Quantidade 3 (três) unidades por caixa
Material Papelão SEMI-KRAFT (interna e externa)
Medidas L = 200 mm,  C = 700 mm  (Figura 1 do Anexo)
Gramatura 422 ± 30 g/m2

Coluna 4,5 ± 0,5 kgf/cm
Müllen 8,5 ± 0,8 kgf/cm2

Espessura 3,8 ± 0,4 mm
Crush 1,8 ± 0,3 kgf/cm2

Obs.: A proteção interna deve possuir vincos no sentido transversal, espaçados de ±

30mm que permitam firmar o medidor.

6 - ENSAIOS

A Copel poderá solicitar laudo técnico do material junto a órgãos oficiais a fim de

verificar a qualidade do material entregue.

7 - EMBALAGEM

O invólucro deve ser fornecido em embalagem individual, acomodado em saco

plástico identificado pelo código de material em etiquetas de dimensões de no mínimo

1,7x4,5 cm. O tamanho da fonte do código de materiais deverá aproveitar o tamanho

máximo da etiqueta.

A embalagem plástica deve conter a caixa desmontada e 3 (três) proteções

internas.

Deve ser amarrado ou embalado em fardos ou caixas com 10 peças e esses

poderão ser embalados em fardos ou caixas maiores. Deverão também ser identificados

com o código de material.

Paletização: Os fardos ou caixas primárias devem ser entregues paletizadas conforme

guia de embalagem unitizada. Observar as informações exigidas no “Guia para confecção

de embalagens unitizadas”, disponível na página da COPEL na Internet no endereço: 

www.copel.com

8 - GARANTIA

No decurso do prazo de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, o fornecedor se

compromete a reparar todos os defeitos de fabricação que venham a ocorrer e, se
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necessário, a substituir os modelos defeituosos, às suas expensas, responsabilizando-se

por todos os custos decorrentes, sejam de material, de mão-de-obra ou de transporte.

Se o defeito constatado for oriundo de erro de projeto ou de produção, tal que

comprometa todas as unidades do lote, o fornecedor deverá substituí-los 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 das caixas insatisfatórias em operação,

até que possam ser retiradas de serviço sem prejuízo para o sistema e entregues ao

fornecedor para os reparos definitivos.

9 – ANEXOS

Figura 1- Proteção interna
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Figura 2 – Dimensões e disposição das faces nas lat erais da caixa

Caixa Detalhe das faces A e C Detalhe das faces B e D

Figura 3 – Modelo da caixa, detalhes do impresso da s faces 
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Figura 4 – Impressos das faces  B e D da caixa de M edidor Monofásico

Cod. Material 15012659

Figura 5 – Impressos das faces  B e D da caixa de M edidor Polifásico e 200A

Cod. Materiais 15012683 e 15010321
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Figura 6 – Detalhes da montagem do invólucro

Figura 7 – Detalhes da dobra picotada do invólucro

Figura 8 – Detalhes da dobra picotada do invólucro
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