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1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO E ÁREA DE APLICAÇÃO 

Este documento tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos aplicáveis ao fornecimento de 

Transformadores de Potencial Indutivo de Alta Tensão, utilizados na Enel Distribuição Ceará, Enel 

Distribuição Goiás, Enel Distribuição Rio e Enel Distribuição São Paulo. 

Este documento se aplica a Infraestruturas e Redes Brasil na Operação de Distribuição. 

2. GESTÃO DA VERSÃO DO DOCUMENTO 

Versão Data Descrição das mudanças 

1 18/11/2020 Emissão da especificação técnica. 

   

   

3. UNIDADES DA VERSÃO DO DOCUMENTO 

Responsável pela elaboração do documento: 

 Operação e Manutenção Brasil. 

Responsável pela autorização do documento: 

 Qualidade de Processos Brasil. 

4. REFERÊNCIAS 

 ABNT NBR 15218:Critérios para qualificação e certificação de inspetores de pintura industrial; 

 ABNT NBR 5426: Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos 

 ABNT NBR 6855: Transformador de potencial indutivo - requisitos e ensaios 

 IEC 60296: Fluidos para aplicações eletrotécnicas - Óleos isolantes minerais não utilizados para 

transformadores e comutadores; 

 IEC 60376: Especificação de hexafluoreto de enxofre de classe técnica (SF6) e gases 

complementares a serem utilizados em suas misturas para uso em equipamentos elétricos; 

 IEC 62155: Isoladores ocos de cerâmica e vidro pressurizados e não pressurizados para uso em 

equipamentos elétricos com tensões nominais superiores a 1 000 V; 

 IEC 61462: Isoladores ocos compostos - Isoladores pressurizados e não pressurizados para uso em 

equipamentos elétricos com tensão nominal maior que 1 000 V - Definições, métodos de teste, 

critérios de aceitação e recomendações de projeto; 

 SIS 05-5900: Pictorial Surface Preparation Standards for Paiting Stell Surfaces; 

 Resolução ANP nº 36 de 05.12.2008. 
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5. POSIÇÃO DO PROCESSO ORGANIZACIONAL NA TAXONOMIA DE PROCESSOS 

Cadeia de Valor / Área do Processo: Gestão de Redes 

Macroprocesso: Gestão de Materiais 

Processo: Padronização de Componentes da Rede 

6. SIGLAS E PALAVRAS-CHAVE 

Palavras Chaves Descrição 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ALF Fator limite de precisão 

AT Alta tensão 

CA Corrente alternada 

CC Corrente contínua 

IEC Comissão eletrotécnica internacional 

ISO Organização Internacional para Padronização 

NBR Norma brasileira 

PCB Bifenilos policlorados 

SF6 Hexafluoreto de enxofre 

SIS Instituto Sueco de Padrões 

TP Transformador de Potencial 

7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

7.1 Condições de Serviço 

Os Transformadores de Potencial devem ser apropriados ao uso externo, observando de forma direta as 

influências, em clima tropical, das condições ambientais da Erro! Fonte de referência não encontrada.. 



Especificação Técnica no. 945 

Versão no.01 data: 18/11/2020 

  Assunto: Transformadores de Potencial Indutivo de Alta Tensão  

 
 

DOCUMENTO INVÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO 
4 

Áreas de aplicação 
Perímetro: Brasil 
Função Apoio: - 
Função Serviço: - 
Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes  
 

 

USO EXTERNO 

Tabela 1 - Condições Ambientais 

Caraterísticas Ceará Rio Goiás São Paulo 

Altitude Máxima (m) 1.000 1.000 1.000 1.000 

Temperatura Mínima (°C) +14º 0º 0º 0º 

Temperatura Máxima (°C) +40º +40º +40º +40º 

Temperatura Média (°C) +30º +30º +30º +30º 

Umidade Relativa Média(%) > 80 > 80 > 80 > 80 

Pressão Máxima do Vento (N/m²) 700 700 700 700 

Nível de Contaminação (ABNT 

IEC/TR 60815) 
Muito Alto (IV) Muito Alto (IV) Médio Médio 

Nível de Salinidade (mg/cm² dia) > 0,3502 > 0,3502 - - 

Radiação Solar Máxima (wb/m²) 1.000 1.000 1.000 1.000 

7.2 Características Gerais dos Sistemas Elétricos 

Tabela 2 - Características gerais do sistema elétrico 

Características Ceará Goiás Rio de Janeiro São Paulo 

Tensão nominal do sistema 

(kV) 

AT1 69 138 138 138 

AT2 - 69 69 88 

Classe de Tensão (kV) 
AT1 72,5 145 145 145 

AT2 - 72,5 72,5 92,4 

NBI AT (kV) 
AT1 325 550 550 650 

AT2 - 325 325 450 

Frequência (Hz) 60 60 60 60 

Nível de curto-circuito (kA) 
AT1 31,5 40 40 / 50 40 

AT2 - 31,5 31,5 31,5 

Tensão Auxiliar CA (Vca) 380/220 380/220 220/127 220/127 

Tensão Auxiliar CC (Vcc) 
125 +10% 

        -20% 

125 +10% 

        -20% 

125 +10% 

        -20% 

125 +10% 

        -20% 

7.3 Transformadores de Potencial Indutivo 

7.3.1. Carga Nominal ou Carregamento 

A carga nominal necessária para os transformadores de potencial será especificada por núcleo de forma 

independente, tanto para medição quanto para proteção.  

7.3.2. Precisão 

*A classe de precisão para equipamentos de medição pode variar conforme especificado no Anexo 8.1 – 

Características Técnicas Garantidas.  
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7.3.3.  Potência térmica 

Conforme Anexo 1. 

7.3.4.  Fator de tensão 

Os transformadores de potencial devem suportar permanentemente uma tensão máxima fornecida por um 

fator de 1,2 vezes a tensão primária nominal. 

Da mesma forma, por um tempo de 30 segundos, os transformadores necessários devem suportar uma 

tensão máxima fornecida por um fator de 1,5 vezes a tensão primária nominal. 

 

7.4 Características Construtivas 

7.4.1. Isolação interna 

O meio de isolamento interno dos transformadores de corrente AT devem ser conforme especificado no anexo 

8.1. 

O equipamento isolado a óleo deve estar equipado com uma câmara de expansão de óleo com foles 

metálicos, para absorver as contrações térmicas e as expansões do óleo. O óleo utilizado deve estar sem 

inibidores ou aditivos, estar isento de bifenilos policlorados (PCBs) e deve atender aos requisitos da norma 

IEC - 60296. Deve indicar suas principais características, sua composição típica, indicando a porcentagem 

de aromáticos, isoparafinas e naftênicos. 

7.4.2. Isolação externa 

Os meios externos de isolamento dos transformadores de instrumentação podem ser porcelana, resina ou 

borracha de silicone. A distância de fuga dos isoladores deve estar de acordo com o nível de poluição de cada 

empresa e de acordo com o indicado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Distância de escoamento exigido nos isoladores dos transformadores de medição 

Classe de tensão  

(kV) 

Mínima distância  

 de escoamento  

do isolador (mm) 

Enel  

Ceará 

Enel  

Goiás 

Enel  

Rio 

Enel  

SP 

72,5 1.450  X   

72,5 2.250 X  X  

92,4 1.848    X 

145 2.900  X  X 

145 4.495 X  X  

 

A parte ativa dos transformadores de instrumentação deve estar localizada nos corpos metálicos (superior ou 

inferior, conforme o caso), não aceitando desenhos com a parte ativa localizada dentro da porcelana. 

7.4.3. Pintura e galvanização 
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A tinta e a galvanização devem ser adequadas às condições ambientais indicadas na Tabela 1. 

A espessura da galvanização deve obedecer à indicada na Tabela 4 para as diferentes espessuras de chapa 

e condições ambientais. 

Tabela 4 - Esquema de pintura 

Tipo de Tanque 
Pintura 
interna 

Pintura externa 

Metaliza
ção 

Wash-
primer 

Epoxi-
poliamina 

Tinta de 
acabamento 

Total 

Aço galvanizado com zinco 
(à quente) 

30 µm 80 µm 10-15  µm 70  µm 70  µm 
230  
µm 

As superfícies metálicas não energizadas dos transformadores de corrente devem ser feitas de aço e/ou 

galvanizadas a quente ou pintadas. 

Para os equipamentos destinados à Enel Distribuição Ceará e Enel Distribuição Rio, o fabricante aplicará 

procedimentos adequados de pintura para ambientes com alta contaminação salina. 

Na etapa da realização dos serviços de pintura, o fornecedor deve manter em sua planta, em tempo integral, 

um inspetor de pintura industrial qualificado, conforme ABNT NBR 15218. 

O inspetor qualificado deve registrar, em relatório de pintura, todos os resultados das etapas e observações 

realizadas, bem como preencher relatório de não conformidades apontadas. 

A pintura deve atender a NBR 11388. A cor de tinta de acabamento deve ser cinza claro, notação MUNSELL 

6,5. Toda superfície que ficar energizada deverá ser da cor vermelha, notação MUNSELL 5R4/14.. 

7.4.4. Acessórios 

Os transformadores de potencial devem ter os seguintes acessórios, quando aplicável: 

7.4.4.1. Medidor de óleo 

Este elemento deve ter uma indicação de nível máximo e mínimo e deve ser de fácil leitura para um operador 
em pé no chão. 

7.4.4.2. Dispositivo de amostragem de óleo 

O transformador deve ter um dispositivo para colher amostras do óleo, o que garante adequadamente o aperto 

do equipamento. 

7.4.4.3. Terminais Primários 

Os terminais primários dos transformadores de instrumentação podem ser feitos de alumínio, cobre estanhado 
ou prata. O tipo de terminal pode ser placa (2N) ou (4N), conforme indicado na Figura 1. 

Os terminais devem ter marcações claramente distintas de terminal e de polaridade. O fornecedor deve 

informar em sua proposta as características dos terminais do equipamento oferecido. 
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Figura 1 - Terminais primários 

7.4.4.4. Terminais secundários. 

No caso de transformadores de instrumentação para uso externo, os terminais secundários devem ser de 
bronze fosforoso e devem ser conectados aos terminais localizados dentro de uma caixa. Esta caixa deve 
ser adequada para uso externo, com grau de proteção IP54, e permitirá conexões de cabos externos de 
baixo ou de lado. 

Os terminais secundários devem ter marcações claramente distintas de terminal e polaridade. 

No caso de transformadores de potencial, o fabricante incluirá interruptores termomagnéticos com contatos 
de alarme auxiliares na caixa, para proteger os circuitos de controle. 

7.4.4.5. Terminais de aterramento 

O fabricante deve fornecer terminais para conectar os transformadores de instrumentação ao sistema de 
aterramento da subestação. Para isso, deve-se considerar que as conexões à malha terra serão feitas com 
cabo de cobre estanhado com uma seção entre 70 e 240 mm² ou uma placa de cobre de 3x40 mm. 

7.4.4.6. Placa de identificação 

Uma placa de identificação de aço inoxidável deve ser incluída, em espanhol ou português, conforme 
indicado. Esta placa deve estar em conformidade com o indicado na norma ABNT NBR 6855. Além disso, 
uma placa com o diagrama de conexão dos enrolamentos deve ser incluída. 

NOTA: Para Enel SP devem ser fornecidas placas de identificação com código de barras no padrão EAN 128, 
conforme figuras abaixo. 
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Figura 2 - Padrão de identificação dos equipamentos de medição (medidas em milímetros) 

 
Figura 3 - Escala 1:1 

 

7.5 Ensaios 

7.5.1. Ensaios de Tipo 

Os ensaios de tipo deverão ser feitos conforme a ABNT NBR 6855. 
 

 Elevação de temperatura 

 Curto-circuito 

 Impulso atmosférico 

 Impulso de manobra 

 Tensão aplicada sob chuva para transformadores para uso externo 

 Tensão de radiointerferência 

 Resistência ôhmica dos enrolamentos 

 Estanqueidade 

 Exatidão 

 Todos os ensaios de rotina definidos em 7.5.2 

7.5.2. Ensaios de Rotina 

Os ensaios de rotina se aplicam individualmente a cada transformador e deverão ser feitos conforme a ABNT 

NBR 6855. 

 Verificação de marcação dos terminais e polaridade 

 Ensaio de tensão suportável à frequência industrial em enrolamentos primários 

 Medição de descargas parciais 

 Ensaio de tensão suportável à frequência industrial em enrolamentos secundários e entre seções 

 Medição de capacitância e fator de perdas dielétricas 

 Estanqueidade 

 Exatidão 

 Resistência ôhmica dos enrolamentos para equipamento com Um ≥ 72,5 kV 

 Ensaios no óleo mineral isolante 
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 Avaliação dos relatórios de pintura, conforme item Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
 Ensaios do óleo isolante, conforme Regulamento Técnico ANP Nº 36/2008   

 

7.5.3. Ensaios Especiais 

Os seguintes ensaios deverão ser realizados conforme a ABNT NBR 6855. 

 Ensaios mecânicos 

 Medição de sobretensões transmitidas 

 Múltiplos impulsos cortados 

 Sobretensão sustentada 

7.5.4. Amostragem 

Conforme NBR 6855. 

7.6 Fornecimento 

Para fornecimento à Enel Distribuição Ceará, Enel Distribuição Goiás, Enel Distribuição Rio e Enel 

Distribuição São Paulo deve-se ter protótipo previamente homologado. 

7.7 Transporte, Embalagem e Acondicionamento 

Cada transformador e seus acessórios devem ser embalados para o transporte marítimo e terrestre de 

exportação, preparando a embalagem para evitar danos (choque, corrosão, absorção de umidade etc.) e 

roubo. 

Cada pacote deve conter apenas uma unidade. Os pacotes devem ser adequados para suportar as operações 

normais de carregamento, descarregamento e eventual empilhamento de um pacote em outro. 

Cada um dos pacotes deve incluir instalações para levantá-lo por meio de correias. 

Para o transporte marítimo de exportação, o fabricante deve obter a aprovação das embalagens das 

Empresas de Transporte, antes de despachar o equipamento da fábrica. 

Todas as embalagens devem conter os detalhes necessários de identificação e manuseio, de forma clara e 

indelével, tanto de seu conteúdo quanto dos detalhes do Pedido de Compra, especialmente da Empresa 

receptora. 

O tipo de embalagem e sua identificação devem ser submetidos à aprovação dos representantes do Cliente 

antes da expedição da fábrica e podem ser rejeitados no caso de não cumprimento das condições 

especificadas. 

7.8 Garantia        

Os transformadores de instrumentação, bem como seus componentes e acessórios, devem estar cobertos 

por uma garantia contra qualquer defeito de fabricação, por um período de 24 meses a partir da data de 

entrega de todo o item ou 18 meses da data de entrada em operação, prevalecendo a condição que é atendida 

pela primeira vez. 

Se, durante o período de garantia, certas peças apresentarem defeitos frequentes, o Cliente poderá exigir a 

substituição dessas peças em todas as unidades do suprimento, sem nenhum custo para ele. As peças de 

reposição estarão sujeitas ao período de garantia novamente. 
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8. ANEXOS 

8.1 Características Técnicas Garantidas 

8.2 Detalhes de fixação dos Transformadores de Instrumentos de 72,5 kV tipos C1, C2, C3 e C4. 
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ANEXO 8.2 Detalhes de fixação dos Transformadores de Instrumentos de 72,5 kV tipos C1, C2, C3 

e C4. 

 

NOTA: Dimensões em milímetros. 
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Tabela de dados

		Código		Empresa		Indice		Transformador de Corrente / Potencial		Vmáx do equipamento (kV)		Voltaje soportado impulso (kVcresta)		Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV)		Frecuencia nominal   (Hz)		Marca		Tipo o modelo		Norma		Uso (Interior/Exterior)		Medio Aislante		Tipo de montaje		Potencia térmica nominal mínima (VA)		Carga de precisión simultánea (VA)		Factor de voltaje Contínuo		Factor de Voltaje durante 30 segundos		Tensión de Primario (V)		Tensión de Secundario (V)		Razón de Vueltas Kr		Precisión Devanado N°1		Precisión Devanado N°2		Precisión Devanado N°3		Burden N°1		Burden N°2		Burden N°3		Tipo de aislador		Material del aislador		Color del aislador		Distancia de fuga del aislador (mm)		Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro)		Material de terminales primarios		Placas de conexión a tierra (Sí/No)		Placa de característica de acero inoxidable   (Sí/No)		Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No)		Placa de advertencia, de acero inoxidable   (Sí/No)		Suministro de pernos, tuercas,  golillas galvanizadas		Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No)		Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No)		Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas		Color pintura exterior		Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado		Garantia		Ensaios

		6772535		Enel Rio		A11		Potencial Indutivo		72.5		325		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		-		200		100		1,15Vn		1,5Vn		69000:√3		115-115:√3		600		Classe 0,5		3P				50 VA		50 VA				Bucha		Porcelana		Marrom		1815		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		-		Não		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		6772534		Enel Rio		A12		Potencial Indutivo		145		650		275		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		-		200		100		1,15Vn		1,5Vn		138000:√3		115-115:√3		1200		Classe 0,5		3P				50 VA		50 VA				Bucha		Porcelana		Marrom		3625		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		-		Não		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		6803676		Enel Rio		A13		Potencial Indutivo		72.5		325		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		-		200		100		1,15Vn		1,5Vn		69000:√3		115-115:√3		600		Classe 0,2		Classe 0,2				50 VA		50 VA				Bucha		Porcelana		Marrom		1815		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		-		Não		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		6803675		Enel Rio		A14		Potencial Indutivo		145		650		275		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		-		200		100		1,15Vn		1,5Vn		138000:√3		115-115:√3		1200		Classe 0,2		Classe 0,2				50 VA		50 VA				Bucha		Porcelana		Marrom		3625		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		-		Não		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		6771658		Enel Ceará		C7		Potencial Indutivo		72.5		350		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Anexo 8.2		200		10		1,2Vn		1,5Vn		69000:√3		115-115:√3		600		Classe 0,5		-				10 VA		-				-		Porcelana		Marrom		2250		Placa 2N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		6771665		Enel Ceará		C8		Potencial Indutivo		72.5		350		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Anexo 8.2		200		20		1,2Vn		1,5Vn		69000:√3		115-115:√3		600		Classe 0,5		3P				10 VA		10 VA				-		Porcelana		Marrom		2250		Placa 2N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		6778935		Enel Ceará		C9		Potencial Indutivo		72.5		350		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Anexo 8.2		200		20		1,2Vn		1,5Vn		69000:√3		115-115:√3		600		Classe 0,2		3P				10 VA		10 VA				-		Porcelana		Marrom		2250		Placa 2N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530157		Enel Goiás		G1		Potencial Indutivo		72.5		350		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		1000		75		1,2Vn		1,5Vn		69000:√3		115:√3		600		Classe 0,3		-				75 VA		-				Bucha		Porcelana		Marrom		1453		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530190		Enel Goiás		G3		Potencial Indutivo		72.5		350		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		2100		400		1,2Vn		1,5Vn		69000:√3		115/115:√3		600		Classe 0,6		Classe 0,6				200 VA		200 VA				Bucha		Porcelana		Marrom		1453		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530215		Enel Goiás		G4		Potencial Indutivo		72.5		350		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		1000		400		1,2Vn		1,5Vn		69000:√3		115:√3		600		Classe 0,6		Classe 0,6				200 VA		200 VA				Bucha		Porcelana		Marrom		1453		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530245		Enel Goiás		G5		Potencial Indutivo		72.5		350		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		2500		400		1,2Vn		1,5Vn		69000:√3		115:√3		600		Classe 0,6		Classe 0,6				200 VA		200 VA				Bucha		Porcelana		Marrom		1453		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530252		Enel Goiás		G7		Potencial Indutivo		72.5		350		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		1000		225		1,2Vn		1,5Vn		69000:√3		115/115:√3		600		Classe 0,3		Classe 0,3		Classe 0,3		75 VA		75 VA		75 VA		Bucha		Porcelana		Marrom		1453		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530147		Enel Goiás		G8		Potencial Indutivo		72.5		350		140		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		400		400		1,2Vn		1,5Vn		69000:√3		115:√3		600		Classe 0,3		Classe 0,3				200 VA		-				Bucha		Porcelana		Marrom		1453		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530161		Enel Goiás		G10		Potencial Indutivo		145		650		270		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		1000		400		1,2Vn		1,5Vn		138000:√3		115:√3		1200		Classe 0,6		Classe 0,6				200 VA		200VA				Bucha		Porcelana		Marrom		2905		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530206		Enel Goiás		G11		Potencial Indutivo		145		550		230		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		1000		600		1,2Vn		1,5Vn		138000:√3		115:√3		1200		Classe 0,6		Classe 0,6		Classe 0,6		200 VA		200 VA		200 VA		Bucha		Porcelana		Marrom		2905		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530207		Enel Goiás		G12		Potencial Indutivo		145		550		230		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		1000		400		1,2Vn		1,5Vn		138000:√3		115:√3		1200		Classe 0,6		Classe 0,6				200 VA		200 VA				Bucha		Porcelana		Marrom		2905		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530228		Enel Goiás		G13		Potencial Indutivo		145		650		270		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		4000		400		1,2Vn		1,5Vn		138000:√3		115/115:√3		1200		Classe 0,6		Classe 0,6				200 VA		200 VA				Bucha		Porcelana		Marrom		2905		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530231		Enel Goiás		G15		Potencial Indutivo		145		650		270		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		1000		200		1,2Vn		1,5Vn		138000:√3		115:√3		1200		Classe 0,6		-				200 VA		-				Bucha		Porcelana		Marrom		2905		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		T530247		Enel Goiás		G17		Potencial Indutivo		145		550		230		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		Vertical Autoportante		1000		75		1,2Vn		1,5Vn		138000:√3		115:√3		1200		Classe 0,3		-				75 VA		-				Bucha		Porcelana		Marrom		2905		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		313024		Enel São Paulo		S1		Potencial Indutivo		145		650		275		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		-		>1100		200		1,2Vn		1,5Vn		92000:√3 (GR 145/02)		115:√3		693		0,3P200		-				200 VA		-				Bucha		Porcelana		Marrom		2900		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		313028		Enel São Paulo		S2		Potencial Indutivo		145		650		275		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		IEC 60044		Exterior		Óleo		-		1000		100		1,2Vn		1,5Vn		138000:√3/92000:√3 		115-115:√3		1200		0,3C100		-				100 VA		-				Bucha		Porcelana		Marrom		2900		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR

		P1450D1.22000		Enel São Paulo		S3		Potencial Indutivo		145		650		275		60		Inf. Fabricante		Inf. Fabricante		NTE-8.151-2.7		Exterior		Óleo		-		>1100		200		1,2Vn		1,5Vn		138000:√3/92000:√3		115-115:√3		462/693/800/1200		0,3P200		-				200 VA		-				Bucha		Porcelana		Marrom		2900		Placa 4N		Cobre estanhado		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		-		Munsell 6,5		Sim		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR
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				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		ERROR:#N/A

				2		Typecode		ERROR:#N/A

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		ERROR:#N/A

				6		Equipamento Vmax (kV)		ERROR:#N/A

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		ERROR:#N/A

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		ERROR:#N/A

				9		Frequência nominal (Hz)		ERROR:#N/A

				10		Marca		ERROR:#N/A

				11		Tipo ou modelo		ERROR:#N/A

				12		Norma		ERROR:#N/A

				13		Uso (interno / externo)		ERROR:#N/A

				14		Meio isolante		ERROR:#N/A

				15		Tipo de montagem		ERROR:#N/A

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		ERROR:#N/A

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		ERROR:#N/A

				19		Fator de tensão contínua		ERROR:#N/A

				20		Fator de tensão por 30 segundos		ERROR:#N/A

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		ERROR:#N/A

				23		Tensão Secundária (V)		ERROR:#N/A

				24		Proporção de voltas Kr		ERROR:#N/A

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		ERROR:#N/A

				27		Precisão no enrolamento nº 2		ERROR:#N/A

				28		Precisão no enrolamento nº 3		ERROR:#N/A

				29		Carga No. 1		ERROR:#N/A

				30		Carga No. 2		ERROR:#N/A

				31		Carga No. 3		ERROR:#N/A

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		ERROR:#N/A

				34		Material isolador		ERROR:#N/A

				35		Cor do isolador		ERROR:#N/A

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		ERROR:#N/A

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		ERROR:#N/A

				38		Material Terminal Primário		ERROR:#N/A

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		ERROR:#N/A

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		ERROR:#N/A

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		ERROR:#N/A

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		ERROR:#N/A

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		ERROR:#N/A

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		ERROR:#N/A

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		ERROR:#N/A

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		ERROR:#N/A

				47		Cor da tinta exterior		ERROR:#N/A

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		ERROR:#N/A

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		ERROR:#N/A

				51		Ensaios		ERROR:#N/A



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		6772535

				2		Typecode		Enel Rio

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		A11

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		325

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		-

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		200

				19		Fator de tensão contínua		100

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,15Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115-115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,5

				28		Precisão no enrolamento nº 3		3P

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		50 VA

				31		Carga No. 3		50 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		1815

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		-

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Não

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		6772534

				2		Typecode		Enel Rio

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		A12

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		650

				9		Frequência nominal (Hz)		275

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		-

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		200

				19		Fator de tensão contínua		100

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,15Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		138000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115-115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		1200

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,5

				28		Precisão no enrolamento nº 3		3P

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		50 VA

				31		Carga No. 3		50 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		3625

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		-

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Não

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









6803676

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		6803676



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		6803676

				2		Typecode		Enel Rio

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		A13

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		325

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		-

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		200

				19		Fator de tensão contínua		100

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,15Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115-115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,2

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,2

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		50 VA

				31		Carga No. 3		50 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		1815

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		-

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Não

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









6803675

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		6803675



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		6803675

				2		Typecode		Enel Rio

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		A14

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		650

				9		Frequência nominal (Hz)		275

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		-

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		200

				19		Fator de tensão contínua		100

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,15Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		138000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115-115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		1200

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,2

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,2

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		50 VA

				31		Carga No. 3		50 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		3625

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		-

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Não

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









6771658

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		6771658



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		6771658

				2		Typecode		Enel Ceará

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		C7

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		350

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Anexo 8.2

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		200

				19		Fator de tensão contínua		10

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115-115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,5

				28		Precisão no enrolamento nº 3		-

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		10 VA

				31		Carga No. 3		-

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		-

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2250

				38		Material Terminal Primário		Placa 2N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









6771665

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		6771665



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		6771665

				2		Typecode		Enel Ceará

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		C8

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		350

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Anexo 8.2

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		200

				19		Fator de tensão contínua		20

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115-115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,5

				28		Precisão no enrolamento nº 3		3P

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		10 VA

				31		Carga No. 3		10 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		-

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2250

				38		Material Terminal Primário		Placa 2N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









6778935

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		6778935



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		6778935

				2		Typecode		Enel Ceará

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		C9

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		350

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Anexo 8.2

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		200

				19		Fator de tensão contínua		20

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115-115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,2

				28		Precisão no enrolamento nº 3		3P

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		10 VA

				31		Carga No. 3		10 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		-

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2250

				38		Material Terminal Primário		Placa 2N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530157

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530157



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530157

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G1

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		350

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		1000

				19		Fator de tensão contínua		75

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,3

				28		Precisão no enrolamento nº 3		-

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		75 VA

				31		Carga No. 3		-

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		1453

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530190

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530190



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530190

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G3

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		350

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		2100

				19		Fator de tensão contínua		400

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115/115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,6

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,6

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		200 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		1453

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530215

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530215



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530215

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G4

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		350

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		1000

				19		Fator de tensão contínua		400

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,6

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,6

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		200 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		1453

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530245

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530245



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530245

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G5

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		350

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		2500

				19		Fator de tensão contínua		400

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,6

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,6

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		200 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		1453

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530252

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530252



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530252

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G7

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		350

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		1000

				19		Fator de tensão contínua		225

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115/115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,3

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,3

				29		Carga No. 1		Classe 0,3

				30		Carga No. 2		75 VA

				31		Carga No. 3		75 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		75 VA

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		1453

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530147

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530147



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530147

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G8

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		72.5

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		350

				9		Frequência nominal (Hz)		140

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		400

				19		Fator de tensão contínua		400

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		69000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		600

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,3

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,3

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		-

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		1453

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530161

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530161



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530161

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G10

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		650

				9		Frequência nominal (Hz)		270

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		1000

				19		Fator de tensão contínua		400

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		138000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		1200

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,6

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,6

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		200VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2905

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530206

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530206



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530206

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G11

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		550

				9		Frequência nominal (Hz)		230

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		1000

				19		Fator de tensão contínua		600

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		138000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		1200

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,6

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,6

				29		Carga No. 1		Classe 0,6

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		200 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		200 VA

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2905

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530207

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530207



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530207

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G12

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		550

				9		Frequência nominal (Hz)		230

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		1000

				19		Fator de tensão contínua		400

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		138000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		1200

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,6

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,6

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		200 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2905

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530228

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530228



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530228

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G13

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		650

				9		Frequência nominal (Hz)		270

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		4000

				19		Fator de tensão contínua		400

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		138000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115/115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		1200

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,6

				28		Precisão no enrolamento nº 3		Classe 0,6

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		200 VA

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2905

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530231

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530231



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530231

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G15

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		650

				9		Frequência nominal (Hz)		270

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		1000

				19		Fator de tensão contínua		200

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		138000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		1200

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,6

				28		Precisão no enrolamento nº 3		-

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		-

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2905

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









T530247

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T530247



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		T530247

				2		Typecode		Enel Goiás

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		G17

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		550

				9		Frequência nominal (Hz)		230

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		Vertical Autoportante

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		1000

				19		Fator de tensão contínua		75

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		138000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		1200

				27		Precisão no enrolamento nº 2		Classe 0,3

				28		Precisão no enrolamento nº 3		-

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		75 VA

				31		Carga No. 3		-

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2905

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









313024

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		313024



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		313024

				2		Typecode		Enel São Paulo

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		S1

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		650

				9		Frequência nominal (Hz)		275

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		-

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		>1100

				19		Fator de tensão contínua		200

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		92000:√3 (GR 145/02)

				24		Proporção de voltas Kr		115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		693

				27		Precisão no enrolamento nº 2		0,3P200

				28		Precisão no enrolamento nº 3		-

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		-

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2900

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









313028

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		313028



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		313028

				2		Typecode		Enel São Paulo

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		S2

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		650

				9		Frequência nominal (Hz)		275

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		IEC 60044

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		-

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		1000

				19		Fator de tensão contínua		100

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		138000:√3/92000:√3 

				24		Proporção de voltas Kr		115-115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		1200

				27		Precisão no enrolamento nº 2		0,3C100

				28		Precisão no enrolamento nº 3		-

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		100 VA

				31		Carga No. 3		-

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2900

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.









P1450D1.22000

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		P1450D1.22000



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Transformadores de Potencial Indutivo de alta tensão



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Empresa		P1450D1.22000

				2		Typecode		Enel São Paulo

				4		Características gerais

				5		Transformador de corrente / tensão		S3

				6		Equipamento Vmax (kV)		Potencial Indutivo

				7		Tensão suportável por impulso (kVcrest)		145

				8		Freq suportar tensão ind. 1 min (kV)		650

				9		Frequência nominal (Hz)		275

				10		Marca		60

				11		Tipo ou modelo		Inf. Fabricante

				12		Norma		Inf. Fabricante

				13		Uso (interno / externo)		NTE-8.151-2.7

				14		Meio isolante		Exterior

				15		Tipo de montagem		Óleo

				16		Recursos do transformador de tensão

				17		Potência térmica nominal mínima (VA)		-

				18		Carga de precisão simultânea (VA)		>1100

				19		Fator de tensão contínua		200

				20		Fator de tensão por 30 segundos		1,2Vn

				21		Relações de transformação

				22		Tensão Primária (V)		1,5Vn

				23		Tensão Secundária (V)		138000:√3/92000:√3

				24		Proporção de voltas Kr		115-115:√3

				25		Classe de precisão e carga

				26		Precisão no enrolamento nº 1		462/693/800/1200

				27		Precisão no enrolamento nº 2		0,3P200

				28		Precisão no enrolamento nº 3		-

				29		Carga No. 1		0

				30		Carga No. 2		200 VA

				31		Carga No. 3		-

				32		Outras características

				33		Tipo de isolador		0

				34		Material isolador		Bucha

				35		Cor do isolador		Porcelana

				36		Distância de arraste do isolador (mm)		Marrom

				37		Tipo de terminal primário (placa / cilindro)		2900

				38		Material Terminal Primário		Placa 4N

				39		Placas de aterramento (Sim / Não)		Cobre estanhado

				40		Placa de identificação em aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				41		Placa com diagrama de conexão dos enrolamentos (Sim / Não)		Sim

				42		Placa de aviso, aço inoxidável (Sim / Não)		Sim

				43		Fornecimento de parafusos galvanizados, porcas, caudas		Sim

				44		Indicador de nível de óleo (Sim / Não)		Sim

				45		Dispositivo de amostragem de óleo (Sim / Não)		Sim

				46		Superfícies metálicas: (G) Galvanizado (P) Pintado		Sim

				47		Cor da tinta exterior		-

				48		Conformidade com a pintura especificada e processo de tratamento		Munsell 6,5

				49		Testes e inspeções incluídas na Oferta:

				50		Garantia		Sim

				51		Ensaios		MAT-OMBR-MAT-20-0945-EDBR



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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