
ETC 6.04 – EQUIPAMENTO
PARAVERIFICAÇÃO EM CAMPO
DE MEDIDORES POLIFÁSICOS

JUNHO 2009

Superintendência Comercial de Distribui-
ção

MEDIÇÃO DE ENERGIA

CÓPIA NÃO CONTROLADA – Verificar versão atualizada na Internet



DMEP  ETC 6.04

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

“EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO EM CAMPO DE MEDIDORES
POLIFÁSICOS”

1- Descrição
A calibração de medidores de energia elétrica deve ser realizada sob condições controla-
das. Quando os equipamentos estão instalados em unidades consumidoras, grandezas
de influência, tais como temperatura, umidade e pressão não podem ser corrigidas. Con-
tudo, esta dificuldade não pode impedir que seja feita uma avaliação do medidor nesta
condição. Tendo em vista este propósito, esta especificação técnica determina os requisi-
tos necessários para equipamentos a serem utilizados na verificação de medidores em
serviço. O objetivo geral a ser atingido com o auxílio destes é a emissão de um diagnósti-
co quanto a realização da troca ou não do medidor avaliado. Isto deve ser feito sem o
desligamento do consumidor e garantindo que as condições normais de operação não se-
jam afetadas. 
O aparelho de verificação deve possuir padrão de referência próprio e sistema de conta-
gem de pulsos de leds e rotações de discos determinando, através da comparação dos
valores, o erro aproximado do medidor. A seguir são detalhados os requisitos gerais e es-
pecíficos que devem ser atendidos em suas totalidades.

2- Requisitos Gerais

2.1 Alimentação

O equipamento deve permitir alimentação através do próprio circuito a ser verificado e
através de uma fonte auxiliar. Ao operador caberá selecionar qual fonte pode ser utiliza-
da.
Tensão de alimentação: de 80 a 270 Vca (para as duas formas de alimentação).

2.2Modo de operação

O equipamento deve avaliar medidores monofásicos, bifásicos e trifásicos em ligações do
tipo “estrela” e “triangulo”.

2.3 Faixa de operação

Freqüência – 60Hz ±1%
Tensão – 80 a 270Vca
Correntes – 0,2A a 100A

2.4 Padrão de referência

O padrão de referência do equipamento deve possuir exatidão de 1% ou melhor, para o
registro de energias ativas e reativas. Os pontos de calibração do padrão para avaliação
da exatidão devem ser os seguintes:
1 – 5A e 127V - Fator de potência 1 (cada fase individualmente e todas as fases simulta-
neamente)
2 – 10A e 127V - Fator de potência 0,5 indutivo (cada fase individualmente e todas as fa-
ses simultaneamente)
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3 – 10A e 127V - Fator de potência 0,5 capacitivo (cada fase individualmente e todas as
fases simultaneamente)
4 – 60A e 127V – Fator de potência 1 (cada fase individualmente e todas as fases simul-
taneamente)

2.5 Leituras disponíveis

Devem ser disponibilizadas através de display no próprio equipamento as seguintes leitu-
ras:
– Tensão na fase A
– Tensão na fase B
– Tensão na fase C
– Tensão entre fases A e B (ligação em triangulo)
– Tensão entre fases B e C (ligação em triangulo)
– Tensão entre fases C e A (ligação em triangulo)
– Corrente da fase A
– Corrente da fase B
– Corrente da fase C
– Fator de potência da fase A
– Fator de potência da fase B
– Fator de potência da fase C
– Ângulos entre tensões e correntes
– Energia ativa registrada
– Energia reativa indutiva registrada
– Energia reativa capacitiva registrada

2.6 Exatidão das leituras

As leituras apresentadas devem possuir exatidão de 2% dentro da faixa de operação. 

2.7Conexões

Os transdutores de corrente e tensão devem ser conectados sem a necessidade do desli-
gamento do consumidor. A conexão dos mesmos não deve influenciar o registro do medi-
dor avaliado.

2.8 Constante de conversão de pulsos ou rotações

O equipamento deve permitir a programação da constante de conversão de pulsos de led
ou rotações de disco em kWh, visando a avaliação adequada do medidor sem a necessi-
dade de realização de cálculos pelo operador.

2.9 Sensores

A leitura do medidor deve ser feita através de sensor automático de pulso de led ou rota-
ção de disco. Alternativamente deve ser fornecido dispositivo de acionamento manual
pelo qual o operador pode registrar estes eventos ao pressionar um botão.

2.10 Embalagem

O equipamento deve possuir embalagem adequada para seu transporte e manuseio.
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2.11 Peso

O equipamento em conjunto com os acessórios necessários à operação não deve exce-
der o peso de 2,5kg.

3- Requisitos Específicos

3.1Registros

O equipamento deve permitir a gravação dos resultados de uma avaliação com a possibi-
lidade de atribuir um número de identificação à mesma.

3.2 Quantidade de registros

O equipamento deve possuir memória suficiente para guardar no mínimo 1000 registros.

3.3 Tempo de retenção dos registros

A memória do equipamento deve ser do tipo não-volátil, permitindo a retenção dos regis-
tros pelo período mínimo de 1 ano.

3.4 Conexão com computador

O equipamento deve possuir porta específica, do tipo serial assíncrona ou USB,  para co-
nexão com microcomputador.
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