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1. O EMPREENDIMENTO: 

 

ELEJOR – Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. é uma sociedade de propósito 

específico criada para explorar o Complexo Energético Fundão Santa Clara - CEFSC, 

cujo complexo é formado pelas Usinas Hidrelétricas Santa Clara e Fundão, ambas 

localizadas no rio Jordão, que entraram em operação em 2005 e 2006 respectivamente. 

 

A UHE/Santa Clara está localizada entre os municípios de Candói e Pinhão, com casa de 

força nas coordenadas 23º40’03”S e 51º58’02”O, tem potência de 120 MW, além de uma 

PCH com potência de 3,60 MW. O acesso a usina é feito pela rodovia BR-373, km 394 e 

deste ponto, a 8 km pela rodovia PR-560 localiza-se a casa de força. 

 

A UHE/Fundão está localizada, entre os municípios de Pinhão e Foz do Jordão, com casa 

de força nas coordenadas 23º48’16”S e 52º02’18”O a jusante da UHE/Santa Clara, tem 

potência de 120 MW, além de uma Pequena Central Hidrelétrica – PCH com potência de 

2,50 MW. O acesso a usina é feito pela rodovia BR-373, km 404 e deste ponto, em estrada 

secundária a aproximadamente 12 km localiza-se a casa de força. 

 

A distância em linha reta entre as duas barragens é de 7.800 m e entre as duas casas de 

forças é de 9.300 metros, porém sem acesso rodoviária entre as mesmas, a não se pela 

rodovia BR-373. A mapa abaixo mostra a representação de forma simplificado a 

localização das duas usinas, compreendendo barragens, câmaras de carga, tomadas 

d´água de baixa pressão, subestações, túneis e casas de forças. 

 

Figura 1 - Posição das Usinas Hidrelétricas da ELEJOR no rio Jordão 
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2. OBJETIVO 

 

Estabelecer os requisitos mínimos relativos às características técnico-construtivas, 

inspeção, ensaios e condições gerais que deverão ser atendidas para o fornecimento de 4 

(quatro) Bancos de Baterias Estacionárias Ventiladas, com placas tubulares e eletrólito 

ácido para as instalações da Usinas Hidrelétricas de Santa Clara e Fundão. Cada banco de 

baterias deve conter 60 (sessenta) elementos novos com capacidade total de 300Ah. 

 

Além disso, deverão ser fornecidos junto com os bancos de baterias os seguintes 

equipamentos, também novos: 

 

➢ 1 (um) Densímetro Digital Portátil de Massa, especificado conforme Anexo 5;  

➢ 1 (um) Analisador de Baterias com Pontas de Prova Anguladas, especificado 

conforme Anexo 6; 

 

3. NORMAS RECOMENDADAS 

 

➢ ABNT NBR 14197:2018 - Acumulador chumbo-ácido estacionário ventilado – 

Especificação; 

➢ ABNT NBR 16487:2016 - Bateria chumbo-ácida estacionária ventilada – 

Manutenção; 

➢ ABNT NBR 14198:2017 - Acumulador chumbo-ácido estacionário ventilado – 

Terminologia; 

➢ ABNT NBR 14199:2018 - Acumulador chumbo-ácido estacionário ventilado – 

Ensaios. 

 

4. CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Seguem abaixo condições ambientais do local cujo projeto das baterias deverá atender: 

 

➢ Altitude: até 1500 m; 

➢ Temperatura ambiente: -10 a 45 ºC (média diária anual de 28 ºC); 

➢ Umidade relativa do ar do local de instalação: Menor que 95%, sem condensação; 

➢ Instalação em recinto fechado e ventilado, mas sem condicionadores de ar. 



______  ____Especificação Técnica para Baterias Chumbo Ácidas Estacionárias – Versão R02 

 

   

Página 9 de 51 

 

5. GARANTIA 

 

Nos anexos, termo “Garantia”, estão explicitadas todas as condições dos termos da 

garantia válidas para este fornecimento. O documento anexo assinado deverá ser enviado 

em conjunto com a Nota Fiscal de remessa para a instalação da ELEJOR. 

 

6. CONSIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

 

6.1 -  Aplicação: 

 

As baterias a que se refere esta Especificação Técnica se destinam à utilização como fonte 

de corrente contínua, para equipamentos de subestações, usinas. 

 

6.2 -  Estado da Carga: 

 

Os elementos, quanto ao estado de carga, poderão ser fornecidos, a critério da ELEJOR, 

conforme a seguir: 

 

a) Seco-carregada 

b) Úmido-carregada 

 

Quando nada for especificado a respeito, o estado de carga para fornecimento será úmido-

carregada e pronta para entrar em operação. 

 

6.3 -  Tipos de Carga em Operação: 

 

A bateria, em condição normal de operação, será submetida aos tipos de carga a seguir. 

 

6.3.1 - Carga de flutuação: 

 

Carga pela qual são compensadas as perdas por auto descargas dos elementos, no estado 

de plena carga.  
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O fornecedor deverá apresentar, para este tipo de carga, o valor da tensão nominal de 

flutuação, as variações (máxima e mínima), bem como o valor da tensão crítica por 

elemento. 

 

6.3.2 - Carga de equalização: 

 

Carga aplicada visando assegurar a condição de plena carga a todos os elementos da 

bateria. 

 

O fornecedor deverá apresentar, para este tipo de carga, o valor da tensão nominal de 

equalização e faixa de variação por elemento (diferença de tensão entre elementos que 

indica a necessidade de execução de carga de equalização), percentual de intensidade de 

corrente e os tempos correspondentes. 

 

6.3.3 - Carga especial: 

 

Carga utilizada para recarga da bateria em condições de descarga total dos elementos ou 

em casos recomendados pelo fornecedor. O fornecedor deverá fornecer o valor da tensão 

final de carga referida aos parâmetros que o influenciam. 

 

6.4 -  Elementos: 

 

As baterias deverão ser compostas de um elemento por recipiente. 

 

Os elementos da bateria devem possuir medidas padrão (para o caso de substituição ou 

reparos), permitindo acesso externo a leituras de tensão e densidade por elemento sendo 

as ligações externas. O fornecedor deve prover jogo de número (autoadesivos) para 

identificação dos elementos. 

 

Os elementos não devem apresentar quaisquer materiais (vasos, placas, etc.) utilizados 

previamente em outros elementos e não devem conter massa ativa recuperada. 

 

6.5 -  Pesos e Dimensões: 
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Os valores de pesos, dimensões e as tolerâncias respectivas devem ser especificados pelo 

fornecedor. 

 

6.6 -  Identificação: 

 

A bateria deve apresentar as identificações, gravadas de forma indelével e legível, em 

material resistente à corrosão e conter, no mínimo, os seguintes dados: 

 

6.6.1 - Placa de identificação da bateria: 

 

a) Fabricante. 

b) Tipo. 

c) Número de série ou referência do fabricante. 

d) Tensão nominal (V). 

e) Capacidade nominal (Ah). 

f) Mês e ano de fabricação. 

g) Início e término da garantia. 

h) Densidade do eletrólito a 25ºC. 

i) Data de instalação (a ser preenchida no campo). 

j) Tensão de flutuação à 25ºC. 

 

6.6.2 - Elemento: 

 

a) Fabricante. 

b) Tipo. 

c) Capacidade nominal (Ah). 

d) Número de série de fabricação. 

e) Número do elemento correspondente a sua posição física na instalação. 

f) Mês e ano de fabricação. 

 

6.7 -  Polos: 

 

Os polos devem se apresentar: 
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a) Sem falha de fundição ou rebarbas. 

b) Montados correta e uniformemente. 

c) Com proteção anticorrosiva. 

d) Sem vazamento de eletrólito. 

e) Com os respectivos parafusos, porcas e arruelas, em aço inoxidável 316 para 

ligações. 

f) Com identificação da polaridade positiva e negativa gravada em cada polo ou ao 

lado do mesmo, na tampa superior dos recipientes. 

g) Tipo OPzS. 

h) Com uma das seguintes convenções para identificação: 

➢ Polo positivo: P, POS, + , VERMELHO (se utilizado cor). 

➢ Polo negativo: N, NEG, - , AZUL (se utilizado cor). 

 

6.8 -  Vaso: 

 

Os vasos devem se apresentar: 

 

a) Construídos com material transparente, com resistência mecânica compatível e 

permitindo a total visualização de seu interior. 

b) Com identificação de nível máximo e mínimo do eletrólito gravada ou fixada de 

forma indelével. 

c) Sem falha de fundição (bolhas ou rebarbas). 

d) Sem deformações. 

e) Sem trincas ou quebras. 

f) Com uniformidade de cor. 

g) Sem riscos grosseiros nas laterais. 

 

6.9 -  Tampa: 

 

As tampas devem ter resistência mecânica suficiente para evitar fraturas e empenamentos 

durante toda sua vida útil e se apresentar: 

 

a) Sem falhas de fundição (bolhas ou rebarbas). 

b) Sem trincas ou quebras. 
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c) Sem riscos grosseiros e sinais de queima. 

d) Com encaixe perfeito das válvulas e polos. 

e) Coladas de forma uniforme e contínua ao vaso, propiciando perfeita vedação quanto 

ao eletrólito. 

f) Com selante para as juntas tampa/vaso e tampa/polo inerte e com características de 

resistência ao eletrólito e à temperatura de trabalho, não perdendo suas propriedades 

adesivas. 

g) Injetada em ABS. 

 

Os vasos e as tampas devem ser em um único conjunto selado pela fusão do material. 

 

6.10 -  Válvula: 

 

As válvulas de fechamento dos elementos podem ser de rosca, de encaixe ou de outros 

tipos convenientes que garantam estanqueidade. 

 

Devem ser previstas com dispositivos que dificultem a saída de minúsculas partículas do 

eletrólito para o meio externo, bem como a entrada de impurezas para o interior do 

elemento. 

 

Devem ser fabricadas para evitar a propagação de chama para o interior do elemento 

(válvula antiexplosão), e de material inerte e resistente ao eletrólito e com resistência 

mecânica suficiente para evitar fraturas. 

 

6.11 -  Placas: 

 

As placas devem se apresentar: 

 

a) Sem deformações. 

b) Sem falha de solda. 

c) Com dimensões uniformes. 

d) Com superfícies perfeitamente regulares. 
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As placas positivas tipo tubular, devem estar isentas de trincas ou indícios de vazamento 

do material ativo, com as extremidades perfeitamente vedadas. 

 

6.12 -  Separadores: 

 

Os separadores devem se apresentar: 

 

a) Sem falhas. 

b) Sem quebras ou trincas. 

c) Sem deformação. 

d) Sem má colocação. 

e) Com uniformidade dimensional. 

 

6.13 -  Interligações: 

 

As interligações entre elementos devem se apresentar: 

 

a) Sem rebarbas. 

b) Sem falhas de fundição. 

c) Uniformes. 

d) Com bom contato. 

e) Com boa aderência e uniformidade do revestimento anticorrosivo. 

f) Preferencialmente externas e sem solda entre elementos. 

g) Os parafusos, porcas e arruelas para interligações entre os elementos das baterias, 

deverão ser de aço inoxidável 316. 

 

6.14 -  Estante: 

 

A estante e suas partes constituintes devem ter resistência mecânica projetadas de modo 

a suportar, com segurança, os elementos e permitir acesso a todos os elementos, para 

verificação de nível do eletrólito, verificação visual de sedimentos no fundo do recipiente, 

reposição de água, inspeção das placas etc. 

 

Para isso deve-se observar: 
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a) Comprimento máximo de 2.100 mm (módulo); se necessário usar mais de um 

módulo. 

b) Dois degraus. 

c) A altura do degrau de cada estante deverá ser tal que o fundo do recipiente superior 

fique logo acima das interligações entre os elementos do degrau inferior. 

d) A altura mínima do chão até o topo da longarina do 1º nível da estante deverá ser 

igual ou superior a 400 mm. 

e) Espaço mínimo entre elementos adjacentes maior ou igual a 10 mm. 

f) Os isoladores entre o piso e a estante, fabricados de porcelanas, vidro ou borracha, 

devem assegurar bom isolamento em relação à terra ou massa, de acordo com os 

critérios do fornecedor. 

g) O material isolador entre elemento e estante fica a critério do fornecedor. 

h) As partes metálicas utilizadas na estante deverão sofrer tratamento (sistema de 

pintura) para resistir à ação corrosiva do eletrólito. A pintura deve ser feita com pó 

de epóxi aplicado eletrostaticamente e curado a quente. A cor padrão é o cinza claro, 

referência MUNSELL N6.5, espessura mínima tinta de 90 um. 

 

Para cada estante deverão ser fornecidos os desenhos: 

 

a) Detalhes da estante em escala. 

b) Esquema de montagem. 

c) Layout das estantes com as baterias e bacia de contenção. 

 

6.14.1 -  Bacia de Contenção: 

 

A CONTRATADA deverá confeccionar uma bacia de contenção sob a estante dos 

elementos do banco visando prevenir incidentes ambientais. A mesma deve ser 

confeccionada em material resistente a corrosão, pintada na mesma cor da estante. O 

volume de armazenamento mínimo desta bacia deve ser de 10% do volume do eletrólito 

das baterias que estiverem sob a estante. A bacia deve ser confeccionada de forma a ser 

de fácil retirada e prática para se efetuar limpeza periódica. 
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6.15 -  Acessórios e Sobressalentes: 

 

Características básicas dos acessórios e sobressalentes requeridos: 

 

a) Alças para transporte para elemento de capacidade maior ou igual a 300 Ah. 

b) Válvulas antiexplosivas, devendo ser fornecida a quantidade de 20% da quantidade 

total, para reserva. 

c) Interligações, devendo ser fornecida a quantidade de 20% da quantidade total, para 

reserva. 

d) Parafusos, porcas e arruelas, devendo ser fornecida 10% da quantidade total, para 

reserva. 

e) Funil plástico. 

f) Jarra plástica, de 2 litros, graduada. 

g) Bombona plástica branca, com capacidade para 20 litros, para água. 

h) Graxa antioxidante. 

i) Jogo de ferramenta para instalação e manutenção (chave combinada boca-estrela). 

j) Caixa de apetrechos em material plástico. 

k) Tampas de plástico para transporte e manutenção. 

 

6.16 -  Manual de Instrução Técnica: 

 

Juntamente com a entrega das baterias deverá ser enviado o manual de instrução técnica, 

contendo no mínimo, orientações sobre os seguintes itens: 

 

a) Características técnicas, construtivas, dimensionais e capacidades nominais da 

bateria. 

b) Armazenamento e transporte. 

c) Instalação. 

d) Operação. 

e) Manutenção corretiva e preventiva. 

f) Método de ensaio para avaliação da capacidade. 

g) Identificação e correção de defeitos. 

h) Tabela da corrente de descarga a 25°C nos regimes de 10 h, 8 h, 5 h, 3 h, 1 h, e 1 

min. 
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i) Tabela e curva de descarga a 25°C nos regimes de 10 h, 8 h, 5 h, 3 h, 1 h, 15 min e 

1 min. 

j) Tabela e curva da tensão de flutuação aplicada a bateria em função da temperatura 

ambiente. 

k) Métodos de carga. 

l) Curva de carga com tensão constante. 

m) Curva de tensão de carga. 

n) Curva de auto descarga. 

o) Curva de resistência interna em função do estado de carga da bateria. 

p) Curva de capacidade em função da temperatura e do tempo de descarga. 

q) Curva de corrente de flutuação com tensão constante e consumo mensal de água. 

r) Curva para correção da densidade em função da temperatura do eletrólito. 

s) Curva de dimensionamento ampère hora por placa positiva em função do tempo de 

descarga. 

t) Curva de envelhecimento natural e forçado a 75% de profundidade de carga. 

u) Curva com valores médios de K (c = K x I) em função do tempo. 

v) Gráfico de redução da vida da bateria com relação à temperatura de operação. 

w) Tabela de fator de correção da capacidade nominal em função da temperatura (K). 

x) Instrução para descarte das baterias. 

y) Quaisquer outras informações julgadas de interesse. 

 

Todos os parâmetros sujeitos a variações deverão ser expressos com as devidas 

tolerâncias. 

 

Fornecimento do manual impresso e em meio digital. 

 

6.17 -  Desenhos: 

 

Todos os desenhos e tabelas deverão ser confeccionados de acordo com as normas 

adotadas pelo fornecedor e enviadas para apreciação e aprovação do projeto pela 

ELEJOR. 

 

7. COMISSIONAMENTO 
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7.1 -  Da Atividade de Comissionamento: 

 

A CONTRATADA deverá efetuar o comissionamento dos bancos com a presença de 2 

(dois) inspetores da ELEJOR. A ELEJOR deverá ser comunicada com 15 dias de 

antecedência para planejamento e trâmites de viagem. A CONTRATADA deverá 

preparar todo o escopo de fornecimento para inspeção e ensaios em uma única visita de 

todos os bancos e equipamentos que seguem no anexo. 

 

7.1.1 - Planilha de Inspeção e Ensaios: 

 

A CONTRATADA deverá enviar até 40 dias da assinatura do contrato a planilha de 

inspeção e ensaios, dentro dos requisitos solicitados nesta especificação. No documento 

deverão ser informados as condições a serem verificadas nos ensaios (condição esperada 

e encontrada, conforme especificação técnica ELEJOR). A ELEJOR tem 10 dias para 

efetuar a revisão e devolutiva do documento. É pré-requisito para o comissionamento a 

aprovação prévia da planilha de ensaios pela ELEJOR. 

 

7.1.2 - Equipamentos dos Anexos: 

 

Na data do comissionamento, deverão estar disponíveis na fábrica todos os equipamentos 

que constam nos anexos desta especificação para verificação do escopo, ensaio funcional 

e aceitação deles. 

 

7.1.3 - Aceitação: 

 

O banco estará aprovado se atendidas todas as condições citadas nesta especificação, as 

quais estarão consolidadas na planilha de inspeção e ensaios. 

 

Em caso de reprovação (do banco de baterias e dos equipamentos citados nos anexos 5, 

6 e 7), nova data de comissionamento deverá ser agendada, em condições que permitam 

a realização dos ensaios. Neste caso, os custos com hospedagem e logística (hotéis e 

deslocamento em condições de qualidade similares a viagem patrocinada pela ELEJOR) 

deverão ser pagos pela CONTRATADA. 
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7.2 -  Ensaios Obrigatórios: 

 

São aqueles cujos resultados consideram-se imprescindíveis para aceitação ou rejeição de 

uma bateria, e que, portanto, deverão ser executados.  

 

São estes os ensaios: 

 

a) Ensaio de capacidade de descarga em 10 horas. 

b) Ensaio de estanqueidade. 

c) Inspeção visual. 

d) Análise físico-química do eletrólito. 

 

7.3 -  Instrumentos e Equipamentos: 

 

Os instrumentos e equipamentos de medida, ou qualquer outro material necessário para a 

realização do ensaio de capacidade de descarga, são de inteira responsabilidade do 

fornecedor. Devem estar aferidos por laboratório pertencente a Rede Brasileira de 

Calibração e as cópias dos respectivos certificados, à disposição e entregues à ELEJOR, 

antes da realização dos ensaios. 

 

Os instrumentos e equipamentos mínimos indispensáveis para o ensaio estão listados a 

seguir: 

 

a) Voltímetro com classe de exatidão igual ou melhor que 0,5%. 

b) Registrador gráfico de corrente, com exatidão de 1,0%, com escala compatível para 

ser utilizado com derivador, para os regimes dos ensaios a serem realizados. 

c) Densímetro completo, com divisões de 0,005 g/cm³, e exatidão de 0,5%. 

d) Termômetro a álcool, escala interna em °C, com divisões de 1 grau, e exatidão 

melhor ou igual a 1%, em quantidade suficiente para leitura de todos os elementos 

da bateria. 

e) Derivador (shunt) com classe de exatidão igual ou melhor que 0,5 de seu valor 

nominal. Sua corrente nominal deve estar situada entre 100 e 200% da corrente de 

ensaio. 
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f) Cargas resistivas compatíveis com o regime de descarga, com tempo de duração de 

10 h e com reostato para ajuste fino de corrente. 

g) Dispositivo adequado às exigências do ensaio de estanqueidade, composto de fonte 

de gás comprimido (ar ou nitrogênio), filtros para retenção de água e óleo e 

manômetro de dois estágios de baixa pressão. A tubulação a ser utilizada deve ser 

isenta de umidade condensada. 

h) Retificador com capacidade compatível com o regime de carga especificado, 

devendo possibilitar a realização de cargas com corrente e/ou tensão constante, 

devendo apresentar regulação estática na tensão de saída melhor que 1%. 

i) Máquina de calcular. 

j) Cronômetro com resolução melhor ou igual a 1 s. 

 

7.4 -  Ensaio de Capacidade de Descarga 

 

7.4.1 - Condições: 

 

a) Ciclos de carga e descarga: 

 

A bateria deve estar carregada até o estado de plena carga. Todos os elementos deverão 

ter sido submetidos a ciclos de carga e descarga correspondentes ao processo de ativação 

da bateria. Os dados devem ser registrados no formulário "Ensaio de Capacidade de 

Descarga", em anexo. 

 

Caso o número de ciclos de carga e descarga seja superior a três, apresentar 

obrigatoriamente os dados correspondentes aos três últimos ciclos, bem como os 

protocolos de ativação das baterias. 

 

b) Corrente de descarga 

 

O valor da corrente de descarga em ampères deverá ser mantido constante e monitorado 

através do respectivo registrador, durante todo o ensaio, dentro da faixa de 1%. 

 

c) Tempo de repouso 
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Para elementos ácidos e alcalinos este tempo não deve ser inferior a 4 horas nem superior 

a 24 horas, após o término da carga. 

 

d) Regime de descarga 

 

Considerar para realização do ensaio, o regime de descarga em 10 horas. 

 

e) Tensão final de descarga 

 

Para elementos ácidos a tensão final de descarga deverá ser de 1,75 V/elemento. 

 

Para elementos alcalinos a tensão final de descarga deverá ser de 1,00 V/elemento. 

 

f) Temperatura do eletrólito 

 

Para elementos ácidos e alcalinos a temperatura do eletrólito durante o processo de 

descarga não deve ultrapassar a 45ºC. 

 

g) Nível do eletrólito 

 

Cada elemento deve estar com o nível do eletrólito na marca do máximo. 

 

Para determinar as condições reais de bateria como um todo e de seus elementos, os 

procedimentos a seguir devem ser observados: 

 

7.4.2 - Elementos Ácidos: 

 

Antes de iniciar o ensaio devem ser anotados os seguintes dados: 

 

a) Temperatura ambiente. 

b) Tensão de todos os elementos em circuito aberto. 

c) Temperatura do eletrólito de todos os elementos. 

d) Densidade do eletrólito de todos os elementos. 
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Conectar a bateria à uma carga resistiva, ajustável em série com um derivador, para 

medição da corrente de descarga, ajustando-a para o valor da corrente de descarga 

previamente definida. Iniciar a contagem de tempo. Decorridos quinze minutos, efetuar a 

leitura de: 

 

a) Tensão de todos os elementos. 

De hora em hora, contados a partir do início da descarga, efetuar a leitura dos seguintes 

dados: 

a) Tensão por elemento. 

b) Temperatura do eletrólito dos elementos. 

 

Na última hora efetuar as leituras a cada quinze minutos dos seguintes dados: 

a) Tensão por elemento. 

b) Temperatura do eletrólito dos elementos. 

 

Concluído o ensaio, com a bateria em circuito aberto, efetuar a leitura da: 

a) Densidade do eletrólito de todos os elementos. 

 

Após o término do ensaio de descarga, a bateria deve ser recarregada, sendo que no 

processo de carga a bateria não deve ultrapassar a 45°C. Caso isso ocorra, a carga deve 

ser interrompida e reiniciada após o eletrólito atingir 35°C. 

 

7.4.3 - Elementos Alcalinos: 

 

Antes de iniciar o ensaio devem ser anotados os seguintes dados: 

 

a) Temperatura ambiente. 

b) Tensão de todos os elementos. 

c) Densidade do eletrólito de todos os elementos. 

d) Temperatura do eletrólito de todos os elementos. 

 

Conectar a bateria à carga resistiva, ajustando para o valor da corrente de descarga. Iniciar 

a contagem de tempo. Decorridos quinze minutos, efetuar a leitura de: 
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a) Tensão de todos os elementos. 

De hora em hora, contados a partir do início da descarga, efetuar a leitura dos seguintes 

dados: 

a) Tensão por elemento. 

b) Temperatura do eletrólito dos elementos. 

 

Na última hora efetuar as leituras a cada quinze minutos dos seguintes dados: 

a) Tensão por elemento. 

b) Temperatura do eletrólito dos elementos. 

 

Após o término do ensaio de descarga a bateria deve ser recarregada. 

 

7.4.4 - Análise dos Resultados: 

 

Quando qualquer elemento atingir a tensão final de descarga e/ou o tempo de descarga 

pré-fixado for alcançado, será definida a capacidade da bateria 

 

A capacidade percentual da bateria será calculada, corrigida a 25ºC, pela seguinte 

equação: 

 

 

onde: 

 

Ta = tempo real de duração da descarga até alcançar-se a tensão final de descarga em 

horas. 

Ts = tempo nominal de duração em horas, correspondente ao regime de descarga. 

K = fator de correção da capacidade para temperatura de 25ºC. A temperatura a ser 

utilizada, para determinar o fator K, será a média aritmética entre as temperaturas do 

eletrólito de todos os elementos no instante inicial do ensaio. 

 

A capacidade percentual da bateria não deverá ser inferior a 95%, para efeito de aceitação. 
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Para valores de capacidade nominal superior ao proposto pelo fornecedor, a aceitação 

ficará a critério da ELEJOR. 

 

7.5 -  Ensaio de Estanqueidade: 

 

Conectar, através de mangueira adequada, o dispositivo descrito no item 10.2 g) ao 

elemento. Aplicar no interior de elemento 7 kPa (0,07 kgf/m²) de pressão. Após 

estabilização do sistema, observar durante 20 s a inexistência de queda de pressão no 

manômetro devido a vazamento de gás ou eletrólito na junção polo/tampa, e em qualquer 

ponto da junção tampa/vaso, ou danos à integridade física do elemento. 

 

Caso qualquer elemento apresente vazamento, o defeito deverá ser sanado e esse ensaio 

deverá ser novamente executado na presença do inspetor. 

 

7.6 -  Análise Físico-Química do Eletrólito 

 

O fornecedor deverá realizar a análise físico-química durante a inspeção. Para efeito desta 

especificação, serão considerados os valores limites constantes das tabelas seguintes: 

 

7.6.1 - Densidade do eletrólito novo (25ºC): 

 

Tabela 1 – Densidade de Eletrólito 

ÁCIDO (g/cm³) ALCALINO (g/cm³) 

1,210 +/- 0,010 1.180 +/- 0,010 

 

Quando houver necessidade de correção da densidade do eletrólito das baterias ácidas 

com a temperatura, deve-se utilizar a expressão abaixo: 

 

D(25) = Dt.[(1 – 0,0007.(25 – t)] 

 

onde: 

Dt = densidade do eletrólito em g/cm³ , na temperatura t. 

D(25) = densidade do eletrólito corrigida para 25ºC, em g/cm³. 

t = temperatura do eletrólito em ºC. 
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7.6.2 - Impurezas máximas permissíveis para eletrólito novo: 

 

Tabela 2 - Impurezas Máximas para Eletrólito Novo 

ALCALINOS (g/l) ÁCIDOS (mg/l) 

Carbonatos (K2CO3) 7,50 Ferro (Fe) 30,0 

Cloretos (KCL) 0,10 Cloretos (CL) 6,0 

Sulfatos (K2S04) 0,15 Nitratos (KNO3) 10,0 

Nitratos (KNO3) 0,15 Manganês (Mn) 0,2 

Cálcio e Magnésio (CaO+MgO) 0,10 Substâncias Oxidáveis (KMnO) 30,0 

Matéria Orgânica (KMnO4) 0,10 Resíduo Fixo 250 

Hidróxido de Lítio (LiOH) 20,0 Cobre (Cu) 0,5 

Sódio (Na) 0,50  

 

7.6.3 - Impurezas máximas permissíveis para eletrólito de elemento novo: 

 

Tabela 3 - Impurezas Máximas para Eletrólito de Elemento Novo 

ALCALINO (g/l) ÁCIDO (mg/l) 

Carbonatos (K2CO3) 15,0 Ferro (Fe) 50,00 

Cloretos (KCL) 0,10 Cloretos (CL) 20,00 

Sulfatos (K2S04) 1,00 Nitratos (KNO3) 25,00 

 Manganês (Mn) 0,50 

 Substâncias Oxidáveis (KMnO3) 30,00 

 Resíduo Fixo 800,00 

 Cobre (Cu) 1,50 

 

7.6.4 - Métodos de análise: 

 

Tabela 4 - Métodos de Análise 

IMPUREZAS ELETR. ÁCIDO ELETR. ALCALINO 

Carbonatos  Volumetria 

Cloretos Turbidimetria Volumetria 

Sulfatos  Gravimetria 

Nitratos Colorimetria Colorimetria 

Mat. Orgânica  Volumetria 
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IMPUREZAS ELETR. ÁCIDO ELETR. ALCALINO 

Subst. Oxidáveis Volumetria  

Hidrox. Lítio  Absorção Atômica 

Sódio  Absorção Atômica 

Ferro Absorção Atômica  

Manganês Absorção Atômica  

Cobre Absorção Atômica  

Resíduo Fixo Gravimetria  

 

7.6.5 - Amostragem do eletrólito: 

 

Serão coletadas quatro amostras de 250 ml (duzentos e cinquenta) por bateria, sendo: 

 

a) Duas amostras do eletrólito utilizado para o enchimento dos elementos. 

b) Duas amostras do eletrólito dos elementos novos, retiradas antes do ensaio de 

capacidade de descarga. 

 

Ficando uma amostra de cada ponto como contraprova. 

 

7.6.6 - Coleta das amostras: 

 

Utilizar seringa adequada, previamente lavada com água desmineralizada. Enxaguar a 

seringa com um pouco do eletrólito a ser amostrado, para evitar possível entrada de 

contaminantes na amostra, e descartar este volume. 

 

Para amostragem do eletrólito do elemento novo, coletar uma amostra representativa da 

bateria, retirando cerca de 5ml de eletrólito de elementos alternados, até completar 250 

ml. 

 

Caso o número de elementos da bateria seja insuficiente para completar 250 ml com este 

método de amostragem, coletar amostra de todos os elementos aumentando o volume de 

eletrólito retirado por elemento. 
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Nos casos em que a amostragem comprometer o nível do eletrólito dos elementos, a 

contraprova não será amostrada. 

 

7.6.7 - Acondicionamento e identificação da amostra 

 

Fechar o frasco com a tampa interna pressionando-a firmemente. Em seguida, colocar a 

tampa externa, lacrar o frasco envolvendo a tampa e o gargalo com folha de plástico, 

fixando-o com barbante e fita adesiva. 

 

Identificar a amostra com etiqueta, conforme modelo do anexo 4, junto com os frascos de 

amostragem 

 

Os frascos devem ser acondicionados de forma conveniente. 

 

A amostragem do eletrólito do elemento novo será efetuada pelo fornecedor, na presença 

do inspetor credenciado pela ELEJOR, completando-se, assim, as quatro amostras que 

deverão estar disponíveis para envio à análise 

 

7.6.8 - Análise dos resultados 

 

De acordo com os métodos analíticos constantes do item 7.6.4, qualquer impureza que 

exceder o especificado nas tabelas 7.6.2 e 7.6.3 condenará o eletrólito da referida bateria. 

 

8. TRANSPORTE 

 

8.1 -  Embalagem: 

 

8.1.1 - Acondicionamento: 

 

O acondicionamento das baterias deverá ser efetuado de modo a garantir um transporte 

seguro. 
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A embalagem final e o acondicionamento parcial deverão ser feitos de modo que o peso 

e as dimensões sejam conservados dentro de limites razoáveis, a fim de facilitar o 

manuseio, armazenamento e transporte por até duas pessoas. 

 

Os acessórios e sobressalentes deverão ser embalados em volumes separados, com a 

marcação "ACESSÓRIOS/SOBRESSALENTES", e incluídos no mesmo embarque das 

baterias 

 

8.1.2 - Marcação: 

 

Cada volume deverá conter os seguintes dados de identificação, de modo a facilitar a 

conferência do material: 

 

a) Nome do fornecedor. 

b) Nome da ELEJOR 

c) Número da ODC (Ordem de Compra ELEJOR) e item correspondente (no caso de 

haver mais de um item de fornecimento). 

d) Número do volume. 

e) Número de elementos. 

f) Tipo de bateria e peças contidas no volume. 

g) Identificação de posicionamento. 

h) Peso bruto total. 

i) Marcações adicionais necessárias visando atender toda a legislação de transporte e 

segurança 

 

8.2 -  Frete: 

 

A CONTRATADA deverá entregar todos os equipamentos constantes nesta 

especificação da seguinte forma: 

 

8.2.1 - Entrega “A” 

 

Deverão ser entregues na área de montagem da UHE SCL, conforme endereços 

constantes no item 1: 
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a) Um banco de baterias completo, incluindo todos os itens citados no capítulo 6. 

b) Os itens referentes aos anexos 5, 6 e 7. 

 

8.2.2 - Entrega “B” 

 

Deverão ser entregues na área de montagem da UHE FND, conforme endereços 

constantes no item 1: 

 

a) Um banco de baterias completo, incluindo todos os itens citados no capítulo 6. 

 

8.3 -  Segurança ambiental no transporte 

 

O transporte das baterias, tanto das baterias novas, objeto dessa aquisição, quanto das 

baterias velhas (resíduos), que será de responsabilidade da CONTRATADA, deverá ser 

realizado seguindo rigorosamente a Resolução ANTT nº 5232 de 14/12/2016. 

 

Entre os principais itens que deverão ser observados, porém não somente, está o 

atendimento ao Check-list de verificação do veículo de transporte para transporte de 

Quantidades Limitadas (até 1.000 kg) ou transporte de Quantidades Não Limitadas 

(acima de 1.000 kg), conforme anexo 9. 

 

O fiscal da ELEJOR/COPEL do objeto em questão fará a verificação do atendimento ao 

check-list por ocasião do recebimento e embarque das baterias. 

 

O não atendimento às obrigações legais, poderá resultar no “não recebimento” e no “não 

embarque” dos produtos. 

 

9. DESTINAÇÃO DAS BATERIAS ATUALMENTE INSTALADAS 

 

A ELEJOR efetuará a instalação dos novos elementos e deixará no hall de entrada de cada 

instalação (UHE SCL e UHE FND) os elementos atualmente instalados. 
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A CONTRATADA deverá efetuar a retirada das baterias e a prateleira, atendendo as 

questões citadas no capítulo anterior quanto a embalagem e atendimento a legislação no 

transporte e segurança. Frisamos que não será possível efetuar a entrega das baterias 

novas e a retirada das baterias antigas na mesma oportunidade da entrega por razões 

operacionais de instalação do banco de baterias. 

 

9.1 -  Destinação final: 

 

9.1.1 -  Baterias: 

 

Em atendimento ao previsto na Lei Federal nº 12305/2010 – Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, as baterias velhas deverão ser destinadas pelo próprio fornecedor das 

baterias novas através do Sistema de Logística Reversa. 

 

Dessa forma, a destinação final adequada será de responsabilidade da CONTRATADA 

da ELEJOR/Copel e deverá ser realizada através de empresa licenciada para 

descontaminação e reciclagem das baterias velhas. 

 

Após a destinação das baterias usadas, a CONTRATADA deverá apresentar o CDF – 

Certificado de Destinação Final adequada das baterias, com, no mínimo, as seguintes 

informações: nome da empresa geradora do resíduo, tipo de resíduo, quantidade de 

resíduo destinado (número de elementos, massa, ...), data de encaminhamento, técnica de 

destinação final e empresa responsável pelo serviço de destinação. 

 

Juntamente com o CDF a CONTRATADA deverá apresentar a LAO - Licença Ambiental 

de Operação da empresa destinadora para tratamento e destinação final do tipo de resíduo 

em questão. 

 

9.1.2 -  Acessórios: 

 

Os acessórios dos bancos, desde que não contaminados, poderão ser destinados 

diretamente para empresas de reciclagem, devendo, contudo, ser apresentado à 

contratante o CDF com as mesmas informações citadas no item anterior. 
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Observação: A apresentação dos CDFs e da LAO é condicionante básica para liberação 

do pagamento do objeto do contrato. 

 

9.2 -  Legislação Vigente 

 

O transporte e a destinação devem atender toda a legislação vigente aplicável, entre elas: 

 

a) Resolução ANTT n° 5232 de 14/12/2016 – Aprova as Instruções Complementares 

ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras 

providências. 

 

b) Lei nº 12.305, de 02/08/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

c) Resolução CONAMA Nº 401 de 04/11/2008 - Estabelece os limites máximos de 

chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território 

nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente 

adequado, e dá outras providências. 

 

ANEXOS: 
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Anexo.1 -  Certificado de Garantia para Baterias Estacionárias 

 

I. Informações Gerais: 

 

1.1 -  Empresa contratante: .............................................................. 

1.2 -  Número da ordem de compra: ................................................ 

1.3 -  Tipo de elemento: ..................... Núm. elementos: ................. 

1.4 -  Número de série dos elementos: ............................................. 

1.5 -  Capacidade nominal: ................ Ah/h até 1,75 V.P.E. à 25ºC. 

1.6 -  Número de produção: .............................................................. 

1.7 -  Número da NF: ........................... Data NF .........../................. 

1.8 -  Número do BIM (Boletim Inspeção Material): ....................... 

1.9 -  Tipo fornecimento: (  ) posto fábrica (  ) instalação em campo 

1.10 -  Data de início da garantia: ......../......../........... 

1.11 -  Data de término da garantia: ......../......../........ 

 

II. PRAZO DE GARANTIA 

 

A bateria acima especificada fica garantida pelo prazo de dez anos, sendo a contagem 

desse período iniciada a partir: 

a) da data de emissão do BIM, quando o fornecimento for Posto Fábrica. 

b) da data de aceitação em campo, quando o fornecimento incluir a Instalação em 

Campo. 

 

III. GARANTIA TOTAL 

 

A garantia será total quanto a defeitos de fabricação e/ou perda de capacidade superior a 

5% (cinco por cento) da capacidade nominal, obedecidos os prazos e condições indicadas 

a seguir: 

 

3.3 - Pelo prazo de trinta meses a partir da data de emissão do BIM, quando o 

fornecimento for Posto Fábrica. 
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3.4 - Pelo prazo de vinte e quatro meses a partir da data de aceitação em campo ou 

trinta meses a partir da data de emissão do BIM, prevalecendo o prazo que expirar 

primeiro quando o fornecimento incluir a Instalação em Campo. 

3.5 - Vencido o prazo indicado no subitem 3.1 ou 3.2, a garantia continuará a ser total 

quanto a defeitos sistemáticos (vide definição de defeito sistemático no subitem 

5.5) de fabricação ou montagem das seguintes peças: vasos, tampas, polos, buchas 

e separadores. 

3.6 - No caso específico dos separadores, não se aplicará o disposto nesse subitem 3.3 

quando as anormalidades neles observadas forem decorrentes do 

desgaste/degradação natural e, portanto, não provenientes de defeitos de 

fabricação. 

3.7 - Na aplicação da Garantia Total, correrão inteiramente por conta do fabricante e 

serão de sua exclusiva responsabilidade quaisquer reparos, reformas ou 

substituições de elementos defeituosos, incluindo os gastos e/ou despesas 

referentes a: às partes, peças, materiais e elementos a serem substituídos; aos 

serviços de reparo, reforma ou substituição de elementos defeituosos; à 

embalagem, ao transporte, ao deslocamento e estada de sua equipe, e à mão-de-

obra de instalação. 

 

IV. GARANTIA PROPORCIONAL 

 

A garantia passará a ser proporcional (Pró-Rata) para todas as partes, peças e materiais, 

inclusive as peças citadas no subitem 3.3 (desde que não sejam caracterizados defeitos 

sistemáticos), obedecidos os prazos e condições indicadas a seguir: 

 

4.1 -  A contagem do período de Garantia Proporcional será iniciada após o vencimento 

do prazo indicado no subitem 3.1 ou 3.2. 

 

4.2 -  Na aplicação da Garantia Proporcional, os elementos serão substituídos, reparados 

ou reformados, a critério do fabricante e com base em parecer técnico e orçamento 

previamente elaborados por ele e aceitos por ambas as partes, caso apresentem 

defeito de fabricação ou capacidade inferior a: 

 



______  ____Especificação Técnica para Baterias Chumbo Ácidas Estacionárias – Versão R02 

 

   

Página 34 de 51 

4.2.1 -  Noventa por cento da capacidade nominal, nos primeiros quatro anos de 

Garantia Proporcional. 

 

4.2.2 -  Oitenta por cento da capacidade nominal, nos anos seguintes aos primeiros 

quatro anos de Garantia Proporcional e que restarem para o vencimento do 

Prazo de Garantia indicado no item 2 

 

4.3 -  O preço máximo que poderá ser cobrado por um elemento novo, ou pela 

reforma/reparo do elemento defeituoso, será de: 

 

 

onde: 

t = tempo de uso da bateria, em meses, contado a partir da data de início da garantia (vide 

subitem 1.10) até: 

a) A data de formalização da reclamação, quando os serviços de reforma/reparo forem 

executados em campo. 

b) A data de recebimento do elemento em fábrica, quando os serviços de 

reforma/reparo forem executados em fábrica. 

p = prazo de garantia, em anos. 

c = preço de tabela do elemento novo, em vigor na data definida para "t". 

 

4.4 -  No caso de substituição ou recondicionamento total de um ou mais elementos 

defeituosos, haverá um novo período de Garantia Total, nos termos do item 3, 

exceto quanto à capacidade garantida, que será igual à dos demais elementos da 

bateria, mantido o prazo de garantia original da bateria indicado no item 2. 

 

4.5 -  No caso de substituição de todos os elementos da bateria, será emitido um novo 

Certificado de Garantia. 

 

4.6 -  No caso de comprovação de defeito sistemático (vide definição de defeito 

sistemático no subitem 5.5), à parte, peça ou material responsável por ele será 

substituída em todos os elementos da bateria, a critério da ELEJOR. 

 



______  ____Especificação Técnica para Baterias Chumbo Ácidas Estacionárias – Versão R02 

 

   

Página 35 de 51 

4.7 -  Na aplicação da Garantia Pró-Rata, correrão inteiramente por conta da ELEJOR os 

gastos e/ou despesas referentes à embalagem, transporte, deslocamento e estada das 

equipes técnicas e mão de-obra de desmontagem e reinstalação. 

 

V. SERVIÇOS DE REPARO/LAUDO TÉCNICO/DEFEITO SISTEMÁTICO 

 

Os critérios apresentados a seguir se aplicam durante todo o Prazo de Garantia indicado 

no item 2: 

 

5.1 -  Os serviços de reparo ou reforma de elementos defeituosos serão executados em 

fábrica ou em campo, a critério do fabricante. 

5.2 -  A ELEJOR receberá, em um prazo máximo de trinta dias a contar da data de 

formalização de sua reclamação, pronunciamento formal do fabricante indicando se 

os serviços de reforma/reparo serão executados em fábrica ou em campo. 

5.3 -  Todos os serviços de reparo, reforma ou substituição de elementos defeituosos serão 

executados pelo fabricante ou pessoas/empresas expressamente autorizadas por ele. 

5.3.1 -  O fabricante executará os serviços de reforma/reparo em um prazo máximo 

de sessenta dias, contados a partir: 

5.3.1.1 -  Da data do pronunciamento citado no subitem 5.3.1, quando os 

serviços forem executados em campo. 

5.3.1.2 -  Da data de recebimento do elemento defeituoso em fábrica, quando 

os serviços forem executados em fábrica. 

5.4 -  Todas as partes, peças, materiais e elementos substituídos passarão a ser de 

propriedade do fabricante 

5.5 -  A ELEJOR receberá, em um prazo máximo de trinta dias a contar da data de 

correção dos defeitos, laudo técnico fornecido pelo fabricante, contendo uma 

descrição objetiva dos defeitos encontrados, das causas e das soluções adotadas. 

5.6 -  Entende-se por defeito sistemático aquele que ocorrer simultaneamente em um 

número de elementos (para baterias com qualquer quantidade de elementos) maior 

ou igual a "C", sendo C definido conforme a seguir: 

 

C = (0,15 x n) + 2, onde "n" corresponde ao número de elementos da bateria. 
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5.7 -  Caso a bateria apresente vazamento de eletrólito, a ponto de danificar o piso da sala 

de baterias, durante o período de garantia e seja comprovado mediante teste de 

estanqueidade, que o problema se originou por defeito de fabricação de um ou mais 

elementos, o fabricante deverá consertar o piso da sala, deixando-o no mesmo 

padrão original e sem ônus à ELEJOR. 

 

VI. REIVINDICAÇÃO DOS TERMOS DE GARANTIA 

 

A reivindicação dos termos deste Certificado de Garantia pela ELEJOR está condicionada 

ao uso adequado da bateria, o que implica o atendimento às seguintes condições: 

 

6.1 -  Regime nominal de trabalho em flutuação a 25 ºC, a saber: 

6.1.1 -  Densidade nominal do eletrólito: ...... g/dm3 ± ....... g/dm3. 

6.1.2 -  Faixa variação da tensão fornecida à bateria: .......Vcc a ........ Vcc. 

6.1.3 -  Tensão crítica: Vcc. 

6.1.4 -  Valor nominal para ajuste da tensão: Vcc. 

6.2 -  Temperatura média anual máxima da bateria: 28 ºC. 

6.3 -  Temperatura máxima do eletrólito em, no máximo, trinta dias não consecutivos por 

ano: 35 ºC. 

6.4 -  Temperatura máxima do eletrólito durante o processo de carga da bateria: 45 ºC, 

por um período não superior a vinte e quatro horas. 

6.5 -  Atendimento rigoroso às instruções contidas no manual técnico fornecido pelo 

fabricante, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização 

adequada e manutenção da bateria. 

6.6 -  Manutenção, pela ELEJOR, de registros históricos atualizados, contendo anotações 

periódicas sobre: 

6.6.1 -  Tensão de flutuação por elemento. 

6.6.2 -  Tensão total da bateria. 

6.6.3 -  Nível e densidade do eletrólito, por elemento. 

6.6.4 -  Temperatura do eletrólito dos elementos. 

6.6.5 -  Frequência e quantidade da adição de água. 

6.6.6 -  Duração, motivo de frequência de cargas de equalização assistidas. 

6.6.7 -  Todas as anormalidades verificadas, tão logo sejam observadas por ocasião 

da manutenção de bateria. 



______  ____Especificação Técnica para Baterias Chumbo Ácidas Estacionárias – Versão R02 

 

   

Página 37 de 51 

6.7 -  Facilidade de acesso de técnicos credenciados pelo fabricante para verificar as 

condições de uso e manutenção da bateria, devendo-se lhes fornecer, sempre que 

solicitado, cópias dos registros históricos citados no subitem 6.6. 

6.8 -  Instalação da bateria em local onde não ocorra variação da temperatura igual ou 

superior a 3ºC entre seus elementos. 

 

VII. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DESTE CERTIFICADO DE GARANTIA 

 

7.1 -  Nome: ................................................................................ 

7.2 -  Assinatura: ......................................................................... 

7.3 -  Data: ........./........./......... 
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Anexo.2 -  Dados para Emissão da Proposta: 

 

Tabela 5 - Dados Para Emissão da Proposta 
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Anexo.3 -  Ensaio de Capacidade de Descarga: 

 

Tabela 6 - Ensaios de Capacidade de Descarga 
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Anexo.4 -  Amostra do Eletrólito: 

 

Tabela 7 - Amostra do Eletrólito 

 

 

 

 



______  ____Especificação Técnica para Baterias Chumbo Ácidas Estacionárias – Versão R02 

 

   

Página 42 de 51 

Anexo.5 -  Especificação Técnica Densímetro Digital Portátil de Massa: 

 

1.1. Densímetro Digital Portátil com certificação [Ex] utilizado na medição da 

densidade de eletrólito ácido de elementos de baterias (H2SO4). 

 

Tabela 8 - Especificação Técnica do Densímetro Digital 

Modelo de referência DMA 35 Ex 

Fabricante Anton Paar 

Princípio de medição Princípio de tubo em U oscilante (tubo em U 

feito de vidro de borossilicato). 

Funções especiais Correção de viscosidade para medições 

confiáveis também em amostras altamente 

viscosas; 

Controle por gestos para medições com uma 

única mão sem dificuldades; 

Identificação dos resultados fora dos limites 

especificados. 

Faixa de Medição Densidade: de 0 g/cm³ a 3 g/cm³; 

Temperatura: 0°C a 40°C. 

Faixa de temperatura da amostra 0 °C a 100 °C. 

Precisão Densidade: 0,001 g/cm³ (viscosidade < 300 mPa.s, 

e desidade  < 2 g/cm³; 

Temparatura: 0,2 ºC. 

Repetibilidade Densidade: 0,0005 g/cm³; 

Temperatura: 0,1 °C. 

Reprodutibilidade Densidade: 0,0007 g/cm³. 

Resolução Densidade: 0,0001 g/cm³; 

Temperatura: 0,1 °C. 

Temperatura ambiente -10 °C a +40 °C (sem possibilidade de 

congelamento dentro do instrumento). 

Parâmetros de saída Densidade; 

Gravidade 

específica; 

Concentração de álcool; 

Concentração de 

açúcar/extrato; Concentração 

de H2SO4; 

Dez unidades de medição personalizadas 

específicas programáveis. 

Volume da amostra 2 ml ou inferior; 

Enchimento da Amostra Via bomba de enchimento manual ou por seringa. 

Armazenamento interno 1024 resultados medidos, 250 IDs de amostra, 

30 métodos de medição. 

Fonte de alimentação Três baterias alcalinas 1,5 V LR06 AA. 

Peso 660 gramas. 

Interfaces Bluetooth®, RFID. 
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Classe de proteção IP54 (à prova de pó e de respingos). 

Certificação Intrinsecamente 

seguro 

[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 

Acessórios Tubo de enchimento; 

Adaptador para enchimento de seringa; Maleta de 

transporte; 

Proteção de borracha para célula de medição; Três 

baterias; 

Chave Allen; 

Manual de Instruções em português do Brasil (em 

meio digital e físico); 

adaptador USB Bluetooth®; Faixa de pulso; 

Faixa para transporte; 

Proteção emborrachada para painel de operação. 

Kit para calibração Kit de Água Pura de Massa Especifica Padrão, 

para calibração ou similar. 

Normas Técnicas ASTM D7777; 

Ph. Eur. 2.2.5 - Densidade relativa; 

ABNT NBR IEC 60079-7:2008 – Equipamentos 

Atmosferas Explosivas. 

Garantia 12 meses 
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Anexo.6 -  Especificação Técnica do Analisador de Baterias com Pontas de Prova 

Anguladas: 

 

1.1. Modos de medição - Tensão da bateria; Tensão CC; Frequência e tensão CA (Hz); 

Tensão Residual de Ondulação (Ripple); Temperatura da bateria no polo negativo 

(usando pontas de prova retas BTL21); Corrente CC e CA (e frequência); Modo 

DMM; Modo de sequência; Modo de medição de descarga; Salvamento automático 

de medição; Comunicação sem fio; Visualização de memória. 

1.2. Precisão - A precisão é especificada para um período de um ano após a calibração, 

em 18 °C a 28 °C (64 °F a 82 °F), com umidade relativa de até 80%. As 

especificações de exatidão são dadas como: ±([% de leitura] + [número de dígitos 

menos significativos]). A especificação de precisão presume temperatura ambiente 

estável de ±1 °C. 

 

Tabela 9 – Dados do Analisador de Baterias 

 Alcance Resolução Precisão 

Resistência da Bateria/ 

Resistência da Cinta1 

3 mΩ 0,001 mΩ 1% +68 

30 mΩ 0,01 mΩ 0,8%+12 

300 mΩ 0,1 mΩ 0,8% + 6 

3000 mΩ 1 mΩ 0,8% + 6 

VCC 

6 V 0,001 V 0,09% + 5 

60V 0,01 V 0,09% + 5 

600 V 0,1 V 0,09% + 5 

1.000 V 1 V 0,09% + 5 

VCA (45 Hz a 500 Hz com 

filtro de 800 Hz) 
600 V 0,1 V 2% + 10 

Frequência (exibida com 

VCA e ACA)2 
500 Hz 0,1 Hz 0,5% + 8 

Onda de tensão residual 

CA (máx. 20 KHz) 

600 mV 0,1 mV 3% + 20 

6000 mV 1 mV 3% + 10 

ACC/ACA (com acessório 

Fluke i410) 
400 A 1 A 3,5% + 2 

Temperatura 0 °C a 60 °C 1°C 2°C (4°F) 

Modo Medidor 
999 registros para cada posição de medição com informações 

de hora 

Modo Sequencial 
Até 100 perfis e 100 modelos de perfil (cada perfil faz o 

armazenamento para 450 baterias) com informações de hora 
1. A medição é baseada em um método de injeção CA. O sinal de fonte injetada é de < 

100 mA, 1 kHz. 

 
2. Nível de trigger VCA: 10 mV, ACA: 10 A 
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1.3. Analisador de Baterias: 

Tabela 10 - Dados do Analisador de Baterias – Informações Adicionais 

Tamanho (A x L x P) 22 x 10,3 x 5,8 cm 

Peso 850 g 

Dimensões da tela 7,7 x 5,6 cm 

Interface Mini USB 

Garantia 3 anos 

 

1.4. Ponta de Prova: 

Tabela 11 - Dados da Ponta de Prova 

Modelo de Referência BTL20ANG, Fluke 

Ponta de prova angulada longa (comprimento geral) 242,2 cm 

Ponta de prova angulada curta (comprimento geral) 216,8 cm 

Alcance geral (mola descontraída) 10,1 cm 

Alcance máximo geral (mola estendida) 109,2 cm 

Ângulo da ponta de prova BTL20ANG 20° da horizontal 

 

1.5. Especificações Ambientais: 

Tabela 12 - Especificações Ambientais 

Temperatura de funcionamento 0 °C a 40 °C 

Temperatura de armazenamento -20 °C a 50 °C 

Temperatura de carregamento de bateria de íon-lítio 0 °C a 40 °C 

Umidade de funcionamento 

Sem condensação (10°C) 

≤ 80% RH (em 10 °C a 30 °C) 

≤ 75% RH (em 30 °C a 40 °C) 

Altitude de funcionamento Nível do mar para 2.000 metros 

Altitude de armazenamento Nível do m ar para 12.000 metros 

Especificação IP IP40 

Radio FCC Classe A 

Requisitos de vibração MIL-PRF-28800F: Classe 2 

Requisitos de teste de queda 1 metro 

Coeficiente de temperatura 
Acrescente 0,1 x precisão 

especificada para cada grau C 
acima de 28°C ou abaixo de 18°C 

Conformidade de segurança 600 V CAT III 

EMC IEC 61326 

ROHS China, Europa 

Classe de proteção 2 Grau de poluição II 

Conformidade da bateria 

UN38.3 

UL2054 

IEC62133 

2 G por IEC68-2-26, 25 G e 29 
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1.6. Recursos 

 

O analisador de baterias é um medidor multifuncional desenvolvido para testar e medir 

um sistema de bateria estacionário. O Produto pode medir as tensões e a resistência 

interna da bateria. Essas medições podem ser usadas para determinar a condição geral do 

sistema. Ele também pode medir parâmetros elétricos para manutenção do sistema de 

bateria, inclusive tensão CC de até 1000 V, tensão CA de até 600 V e tensão de onda 

 

Os recursos do analisador incluem: 

 

Classificação de segurança CAT III 600 V – O Produto pode medir até 600 V CA em um 

ambiente de Categoria III. 

 

Resistência interna da bateria – Através de conexões Kelvin, o Produto mede a resistência 

interna. Um aumento na resistência interna de uma referência conhecida indica que a 

bateria está deteriorando. O teste leva menos de três segundos 

 

Tensão da bateria – Durante o teste de resistência interna, o Produto também mede a 

tensão da bateria em teste 

 

Pós-temperatura negativa – Com a Ponta de prova interativa BTL21, o Produto mede a 

pós- temperatura negativa através de um sensor infravermelho próximo da ponta de teste 

preta. Durante o teste da resistência interna da bateria, a leitura de temperatura é exibida 

no display LCD da ponta de prova interativa e é armazenada na memória do Produto. 

 

Volts de descarga – O modo de Descarga coleta a tensão de cada bateria várias vezes em 

determinado intervalo durante um teste de carga ou descarga. Usuários podem calcular o 

tempo que uma bateria leva para atingir a tensão de corte e usar esse tempo para 

determinar a capacidade de perda dessa bateria. 

 

Teste de tensão de onda – Mede o componente CA residual indesejado da tensão 

retificada em circuitos do conversor e carregamento CC. Permite que os usuários testem 

componentes CA em circuitos de carregamento CC e encontrem uma das principais 

causas da deterioração da bateria. 
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Corrente: No adaptador e no acessório de pinça, a corrente CA e CC pode ser testada e 

armazenada na memória. 

 

Modos de sequência e medição – O modo de Medição é usado para solução de problemas 

ou testes rápidos. Nesse modo, você pode salvar e ler as leituras em uma sequência de 

tempo. O modo de Sequência é destinado a tarefas de manutenção com vários sistemas 

de energia e sequências da bateria. Antes de iniciar uma tarefa, os usuários podem 

configurar um perfil para a tarefa para geração de relatórios e gerenciamento de dados 

 

Limite e advertência – Os usuários podem configurar até 10 conjuntos de limites e receber 

uma indicação de Aprovação/Reprovação/Advertência após cada medição. 

 

AutoHold – Quando a função AutoHold está ativada, o produto congela a leitura quando 

ela permanece estável por um segundo. A leitura congelada é liberada quando uma nova 

medição é iniciada. 

 

AutoSave – Quando o modo AutoSave está ativado, os valores medidos são salvos 

automaticamente na memória interna do Produto após o AutoHold. 

 

Software de análise da bateria Fluke – Importe dados facilmente do Produto para um PC. 

Os dados de medição e as informações do perfil da bateria são armazenados e arquivados 

com o software de análise e podem ser usadas para comparação com Análise de 

tendências. Toda as informações de análise, perfil da bateria e dados de medição podem 

ser usadas para gerar relatórios com facilidade 

 

1.7. Especificações Gerais - Complemento 

 

Proteção do fusível para resistência: Fusível FAST 1000 V, 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 

peça especificada apenas pela Fluke 

 

1.7.1. Fonte de alimentação: 
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➢ Energia da bateria: Smart Battery Pack BP500 íon de lítio de célula dupla, 7,4 V, 

3.000 mAh; 

➢ Vida útil da bateria: >8 horas em operação contínua com carga total; 

➢ Tempo de carregamento da bateria: ≤4 

➢ horas; 

➢ Tensão de saída do adaptador de energia: Use somente o carregador de bateria 

BC500: 18 V, 840 mA; 

➢ Potência de linha: Adaptador de 100 V CA a 240 V CA com plugue específico do 

Brasil; 

➢ Frequência: 50 Hz a 60 Hz; 

 

1.7.2. Temperatura: 

 

➢ Operação: 0 °C a 40 °C; 

➢ Armazenamento: -20 °C a 50 °C; 

➢ Carregamento da bateria de íon de lítio: 0 °C a 400 °C; 

 

Umidade relativa (sem condensação, 10 °C): 

➢ Operação: ≤80% a 10 °C até 30 °C e ≤75% a 30 °C até 40 °C; 

 

1.7.3. Altitude: 

 

➢ Operação: 2.000 m; 

➢ Armazenagem: 12.000 m; 

➢ Coeficiente de temperatura: 0,1 x (precisão especificada)/°C (< 18 °C ou > 28 °C); 

➢ Tamanho: 58 x 103 x 220 (mm); 

➢ Dimensão da tela: 77 x 56 (mm); 

➢ Peso: 850 g; 

➢ Memória; 

✓ Memória flash de dados/configuração: 4 MB; 

➢ Relógio de tempo real: Registro de data e hora para medição. A RTC funciona 

>50 dias sem bateria; 

➢ Especificação IP: IEC 60529: IP40; 

➢ Segurança: IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 
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➢ 61010-031, Grau de poluição 2 600 V CAT III, 1000 V CC no máximo; Redução 

para CAT II com a tampa da ponta de prova CAT II instalada; 

➢ EMI, RFI, EMC, RF: IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, EN 300 328, EN 301 489-1, 

EN 301 489-17, FCC 

➢ Parte 15, subparte C, seções 15.207, 15.209, 

➢ 15.249. CONTÉM IDs da FCC: T68-FWCS, XDULE40-S2 IC: 6627A-FWCS, 

8456A-LE4S2; 

➢ Compatibilidade eletromagnética: Aplicável apenas ao uso na Coreia. 

Equipamento de Classe A. 

 

1.7.4. Itens Fornecidos com o Modelo: 

 

➢ Analisador de Bateria; 

➢ Pino de teste com 4 derivações (conjunto); 

➢ Cabo de Teste Básico BTL10 (conjunto); 

➢ Cabos de Teste TL175 TwistGuard™ com adaptador; 

➢ Pontas de Prova Inteligentes BTL20ANG, com extensor e pontas anguladas (sem 

sensor de temperatura); 

➢ Pontas de Prova Inteligentes BTL21, com extensor e sensor de temperatura 

➢ Alicate de Corrente AC/DC i410; 

➢ Bateria de lítio-íon BP500 7,4V, 3.000 mAh; 

➢ Carregador CA BC500 de 18 VAC; 

➢ Cabo padrão USB mini-b (01 metro de comprimento); 

➢ Alça para o ombro; 

➢ Alça cinto; 

➢ Alça de fixação magnética; 

➢ Software  de Gerenciamento de Baterias FlukeView® contendo driver USB; 

➢ Mala de transporte flexível; 

➢ Fusíveis sobressalentes (2); 

➢ Etiquetas de bateria; 

➢ Resistor de calibração de zero ohm; 

➢ Manual em português do Brasil. 
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Anexo.7 -  Preparação para Transporte (Checklist) 

Tabela 13 - Checklist para Transporte 
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