ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.
“Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323”.
Laboratório pertencente à RBLE.

Relatório de Ensaios de Produtos (REP): n° 1703030-0/001-1

Emissão: 24.05.2017

Solicitante:
Endereço:

ICBR INSTITUTO DE CERTIFICAÇÕES BRASILEIRO S/A
Rua Maestro Francisco Manuel da Silva, 71 - Santa Genebra - Campinas/ SP
CEP: 13080-190
Fone: (19) 3112-9831
Fax:
--e-mail: bernardo.chiamenti@icbr.org.br

Fabricante:

SECURISEG INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP

Descrição da amostra:
Eletrificador de cerca (127/220V/5W/60Hz) - Classe II - IPX4 - Modelo: GCP 10.000 POWER
Código/ referência:
Ensaios de tipo (220 V)
Proposta comercial:
Ordem de serviço:
Pedido Cliente:
1703030-0
1703030-0/001
--Quantidade recebida/ ensaiada: 3 pç / 3 pç
Com lacre: (X)
Sem lacre: ( )
Início/ término dos ensaios:
24.04.2017 / 19.05.2017
Nota: Esta versão cancela e substitui a anterior (REP 1703030-0/001), emitida em 23.05.2017.
Motivo: Correção na quantidade de amostras recebidas/ ensaiadas.
Normas utilizadas:
- ABNT NBR NM 60335-1: 2010 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60335-1:2006 - edição 4.2, MOD);
- IEC 60335-2-76: Edition 2.2 2013-05 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular
requirements for electric fence energizers;
- Portaria n.º 149, de 13 de março de 2015.

Observações: Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorização do ITEN.
- Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas acima.
- Este documento foi emitido em duas vias, sendo que, uma delas encontra-se em nossos arquivos.
- Endereço: Avenida Victor Civita, 2064 – Jardim Tereza - Osasco – S.P. - CEP: 06149-225 – Fone/Fax: (11) 3591-4296
- Fone (11) 3431-4145. E-mail: comercial@itensp.com.br - Site: www.itensp.com.br
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Legenda:
CT - Contratado
AP - Aplicável

NCT - Não contratado
NA - Não aplicável

NR - Não realizado.
---

Relação de Ensaios - Norma: IEC 60335-2-76
ITEM

Descrição dos ensaios

6
7
8
9

Classificação
Marcação e instruções
Proteção contra o acesso às partes vivas
Partida de aparelhos operados a motor

10

Potência e corrente absorvida

11
12

Aquecimento
Vago
Corrente de fuga e tensão suportável na temperatura de
operação
Sobretensões transitórias
Resistência à umidade
Corrente de fuga e tensão suportável
Proteção contra sobrecarga de transformadores e
circuitos associados
Durabilidade
Funcionamento em condição anormal
Estabilidade e riscos mecânicos
Resistência mecânica
Energia
Corrente de fuga
Construção
Frequência até 1 kHz
Tempo para frequência até 1 kHz
Tensão aplicada (característica de pulso)
Fiação Interna
Componentes
Ligação de alimentação e cordões flexíveis externos
Terminais para condutores externos
Disposição para aterramento
Parafusos e ligações
Distâncias de escoamento, distâncias de separação e
isolação sólida
Ensaio de esfera
Resistência ao calor e ao fogo
Fio incandescente
Resistência ao enferrujamento
Radiação, toxicidade e riscos similares

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Legenda:
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CT/ NCT

AP/ NA/ NR

CT
CT
CT
NCT

AP
AP
AP
NA

CT

AP

CT
NCT

AP
NA

Incerteza de medição
dos ensaios:
NA
NA
NA
NA
U = 0,067 W
U = 0,31 Aac
U = 0,34 °C
NA

CT

AP

U = 1,2 µAac

CT
CT
CT

AP
AP
AP

NA
NA
U = 1,2 µAac

NCT

NA

NA

CT
CT
NCT
CT

AP
AP
NA
AP

CT

AP

CT
CT
CT
CT
CT
CT

AP
AP
AP
AP
AP
AP

NA
NA
NA
U = 0,02 mm
U = 1,2 mJ
U = 0,32 mA ac
U = 0,10 Hz
U = 2,0 µs
U = 0,41 kVac
NA
NA
U = 0,02 mm
NA
NA
NA

CT

AP

U = 0,020 mm

CT

AP

CT
CT

AP
AP

U = 0,22 mm
U = 0,05 s
NA
NA

NA – Não aplicável
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Instrumentos utilizados:
Alicate amperímetro
Balança
Controlador de temperatura
Cronômetro
Dinamômetro
Escala milimétrica
Termo higrômetro
Manômetro
Martelo de impacto
Microscópio
Multímetro
Osciloscópio
Paquímetro
Ponta de prova para alta tensão
Rotâmetro

ALA
BAL
CON
CRO
DIN
ESC
LOG
MAN
MAR
MIM
MUL
OSC
PAQ
POA
ROT

Sensor termopar

SEN

Termo higrômetro
Termômetro
Torquímetro

TEH
TER
TOR

Código:
002
005
001
006 e 009
001
002, 004 e 006
001
007
003
001
001, 012 e 013
002
005 e 008
002 e 005
014
008, 010, 065, 096 ao
103
014 e 017
008 e 016
001 e 004

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

Seções da IEC 60335-2-76 / Descrição do(s) ensaio(s):
6 - Classificação
6.1 - Os eletrificadores operados pela rede elétrica e os eletrificadores operados por bateria aptos para conexão à rede
elétrica devem ser classe II com relação à proteção contra choque elétrico.
- Encontrado: Classe II.
6.2 - Os aparelhos devem ter grau apropriado de proteção contra efeitos prejudiciais causados pela penetração de água.
Eletrificadores devem possuir no mínimo a classificação IPX4.
- Encontrado: Amostra tem o grau de proteção - IPX4.
6.101 - Eletrificadores são classificados como: Eletrificadores de energia limitada ou eletrificadores de corrente limitada.
- Encontrado: Eletrificador de energia limitada.
7 - Marcação e instruções
7.1 - Os aparelhos devem ser marcados com:
Especificado
- Eletrificadores devem ser marcados com o símbolo 1641 da ISO 7000 ( ).
- Eletrificadores tipo A, B e C devem ser marcados com a tensão nominal para alimentação por bateria.
- Eletrificadores operados por bateria devem ser marcados com a seguinte instrução:
- Atenção: Não Conecte este aparelho e equipamentos alimentados pela rede elétrica.
- Eletrificadores de energia limitada que contêm a indicação de energia/impulso máxima excedendo 5 J
devem também ser marcados com a resistência da carga na qual a energia/impulso máxima é obtida.
- Tensão nominal ou faixa de tensão nominal em Volts;
- Símbolo da natureza da fonte (
ou ~), a menos que seja marcada a frequência nominal (Hz);
- Potência nominal em watts ou corrente nominal em ampéres;
- Nome, marca comercial ou marca de identificação do fabricante ou do vendedor responsável;
- Referência do modelo ou tipo;
- Símbolo 5172 da IEC 60417( ), somente para aparelhos classe II;
- Número IP de acordo com o grau de proteção contra penetração de água, quando diferente de IPX0.

Legenda:
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Encontrado
Consta
12 V
NA
NA
127/220 V
60 Hz

5W
Securi Service
GCP 10000
POWER
Consta
IPX4

NA – Não aplicável
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7.2 - Aparelhos estacionários para alimentação múltipla...
- Encontrado: NA

7.3 - Os aparelhos que tem uma faixa de valores nominais e podem ser operados sem ajuste ao longo da faixa, devem ser
marcados com os limites inferior e superior da faixa separados por hífen.
- Os aparelhos com diferentes valores nominais e que precisam ser ajustados para utilização num determinado valor, pelo
usuário ou instalador, devem ser marcados com os diferentes valores separados por uma barra obliqua.
- Encontrado: 127/220V.
7.4 - Se um aparelho pode ser ajustado para diferentes tensões nominais, a tensão à qual o aparelho é ajustado deve ser
claramente perceptível.
- Encontrado: Claramente perceptível.
7.5 - Para aparelhos marcados com mais de uma tensão nominal ou com uma ou mais faixas de tensão nominal, a
potência nominal ou corrente nominal para cada uma destas tensões ou faixas devem ser marcadas.
- Encontrado: Consta apenas uma marcação de potência, para ambas as faixas de tensões (127/220V - 5W).
7.6 - Quando se utilizam símbolos, eles devem ser os seguintes:
Características

Especificado

Encontrado

~
3~
3N~

NA
NA
NA
NA
NA
NA

- Corrente continua
- Corrente alternada
- Corrente alternada trifásica
- Corrente alternada trifásica com neutro
- Fusível
- Fusível miniatura de ação retardada
- Terra de proteção

- Aparelho classe II
- Lâmpada

NA

- Manual do operador; instruções de funcionamento
NA

- Cuidado
- Leia o manual do operador
- Equipotencialidade

NA
NA

- Terra (aterramento)
NA
- O símbolo da natureza de alimentação deve ser colocado próximo da marcação de tensão nominal.
- Encontrado: Próximo da marcação de tensão nominal.
- O símbolo para aparelho classe II deve ser colocado de modo que seja evidente que é parte da informação técnica e que
seja improvável de ser confundido com qualquer outra marcação.
- Encontrado: Evidente e improvável de ser confundido com qualquer outra marcação.
- As unidades de grandezas físicas e seus símbolos devem ser do sistema internacional de medidas.
- Encontrado: As unidades de grandezas físicas e seus símbolos são do sistema internacional de medidas.
7.7 - Os aparelhos a serem ligados a mais do que dois condutores de alimentação...
7.8 - Com exceção da ligação tipo Z, os terminais utilizados para ligação à rede de alimentação...
- Encontrado: NA
7.9 - Salvo quando obviamente desnecessário, os interruptores cuja operação possa causar riscos devem ser marcados ou
posicionados de modo a indicar claramente qual a parte do aparelho eles controlam. As indicações para este fim devem ser
compreensíveis de línguas estrangeiras e/ou normais nacionais.
- Encontrado: NA

7.10 - As diferentes posições dos interruptores em aparelhos estacionários e as diferentes posições de controle em todos
os aparelhos devem ser indicadas por algarismos, letras ou outros meios visuais.
- Encontrado: Diferentes posições indicadas por palavras.
7.11 - Controles destinados a serem ajustados durante a instalação ou em utilização normal devem ter uma indicação para o
sentido de ajuste.
- Encontrado: NA

Legenda:
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7.12 - As instruções de utilização devem ser fornecidas com o aparelho de modo que ele possa ser utilizado com
segurança. As instruções devem conter substancialmente o seguinte teor:
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções
referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Incluir uma advertência contra uso de baterias não-recarregáveis;
- Recomendar que, durante a carga, as baterias de chumbo-ácido sejam colocadas em uma área bem ventilada.
- Encontrado: Constam tais instruções no manual.
7.12.1 - Caso seja necessário tomar precauções para a instalação do aparelho, devem ser fornecidos os detalhes
apropriados.
- Encontrado: Constam tais instruções no manual, porém foi fornecido um protetor de rede ao qual não foi detalhado no
manual de instruções.
7.12.2 - Caso um aparelho estacionário não seja equipado com cordão de alimentação e plugue ou com outros meios para
desligamento da alimentação com separação de contatos em todos os polos, assegurando o desligamento total nas de
sobretensão de categoria III, as instruções devem especificar que tais meios para desligamento devem ser incorporados à fiação
fixa de acordo com as regras de instalação.
- Encontrado: NA
7.12.3 - Caso a isolação dos condutores de alimentação de um aparelho...
7.12.4 - As instruções para aparelhos embutidos...
- Encontrado: NA
7.12.5 - Para aparelhos com ligação tipo X com um cordão especialmente preparado, as instruções devem conter
substancialmente o seguinte:
Se o cordão de alimentação esta danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo
fabricante ou pelo agente autorizado;
- Para aparelhos com ligação tipo Y, as instruções devem conter substancialmente o seguinte:
Se o cordão de alimentação esta danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada,
a fim de evitar riscos;
- Para aparelhos com ligação tipo Z, as instruções devem conter substancialmente o seguinte:
O cordão de alimentação não pode ser substituído. Se o cordão está danificado o aparelho deve ser descartado.
- Encontrado: Se o cordão de alimentação esta danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto
fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado.
7.12.6 - As instruções para aparelhos de aquecimento...
- Encontrado: NA

7.12.7 - As instruções para aparelhos fixos devem indicar como o aparelho deve ser fixado ao seu suporte.
- Encontrado Constam tais instruções no manual.
7.12.8 - As instruções para aparelhos conectados a rede de água devem indicar...
- Encontrado: NA

7.13 - As instruções e outros textos exigidos por esta norma devem ser redigidos no idioma oficial do país no qual o
aparelho será comercializado.
- Encontrado: Instruções em português.
7.14 - As marcações exigidas por esta norma devem ser facilmente legíveis e duráveis.
- A conformidade é verificada por inspeção e esfregando a marcação manualmente por 15 s com um pedaço de tecido
embebido em água e novamente por 15 s com um pedaço de tecido embebido em um solvente de petróleo.
- Encontrado: Marcações facilmente legíveis e duráveis.

Legenda:
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7.15 - As marcações especificadas em 7.1 a 7.5 devem ser aplicadas sobre a parte principal do aparelho.
- Encontrado: Marcações existentes, aplicadas sobre a parte principal do aparelho.
- A marcação nos aparelhos deve ser claramente discernível do seu exterior, se necessário, após a retirada de uma
tampa.
- Encontrado: As marcações existentes estão claramente discerníveis.
- Para aparelhos portáteis, a retirada ou abertura da tampa não deve exigir a utilização de ferramenta.
- Encontrado: NA

- Para aparelhos estacionários, pelo menos o nome ou marca comercial ou marca de identificação do fabricante ou
vendedor responsável e referência do modelo ou tipo devem estar visíveis quando o aparelho é instalado como em
utilização normal. Estas marcações podem estar sob uma tampa destacável.
- Encontrado: Marca comercial e modelo visíveis quando o aparelho é instalado em utilização normal.
- Para aparelhos fixos, este requisito aplica-se após o aparelho ter sido instalado de acordo com as instruções fornecidas.
- Encontrado: NA

- As indicações para interruptores e controles devem ser colocadas sobre ou próxima destes componentes. Elas não
devem ser colocadas sobre partes que podem ser posicionadas ou recolocadas de tal forma que as marcações causem
enganos.
- Encontrado: Indicações sobre o interruptor.
7.16 - Se a conformidade com esta Norma depende da operação de um fusível térmico ou fusível substituíveis, o número
de referência ou outro meio para identificar o fusível deve ser marcado em um lugar tal que ele seja claramente visível
quando o aparelho tiver sido desmontado na extensão necessária para substituir o fusível.
- Encontrado: Consta o número de referência em um local claramente visível, mesmo quando o aparelho é desmontado
na extensão necessária para substituir o fusível.
7.101 - A menos que o modo correto de conexão seja óbvio ou irrelevante, os terminais de saída do energizador, com
exceção dos terminais dedicados saída do terra, devem ser identificados de forma clara e indelével utilizando o símbolo
IEC 60417-5036 (2002-10).
Os terminais de terra de saída dedicados devem ser identificados de forma clara e indelével utilizando o símbolo IEC
60417-5017 (2006-08).
Onde terminais de saída alternativos forem disponibilizados, estes devem ser identificados de forma similar, ou
identificados com as palavras POTÊNCIA TOTAL, POTÊNCIA REDUZIDA ou TENSÃO REDUZIDA, conforme apropriado.
Se existir algum dispositivo para controlar a energia de saída, as várias posições deste dispositivo devem ser identificadas
com os símbolos apropriado, ou com as palavras POTÊNCIA TOTAL, POTÊNCIA REDUZIDA ou TENSÃO REDUZIDA,
conforme apropriado.
A altura dos caracteres na marcação não deve ser inferior à indicada por uma fonte de 18 pontos e os símbolos devem ter
uma altura de pelo menos 6 mm. A conformidade é verificada por inspeção e medição.
- Encontrado: Não contém símbolos.
7.102 - Para eletríficadores tipo A, B, C e D e eletríficadores operados por bateria, os terminais de alimentação para
conexão da bateria devem ser claramente indicados pelo símbolo "+" ou pela cor vermelha, se forem de polaridade
positiva, e pelo símbolo "-" ou pela cor preta, se forem de polaridade negativa, exceto se a polaridade for irrelevante.
- Encontrado: Símbolos “+” e “-”.

Legenda:
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7.103 - Eletrificadores devem ser fornecidos com instruções que contenham informações referentes à:
- Instalação de cercas elétricas;
- Meios de conexão do eletrificador à cerca elétrica.
Tais informações devem conter o texto especificado no Anexo BB.1 ou Anexo BB.2.
- Encontrado: Não constam as seguintes informações do Anexo BB.2:
- Portões em cercas elétricas de segurança devem ser capazes de serem abertos sem que a pessoa receba um
choque elétrico;
- Os condutores de conexão instalados por dentro de prédios devem ser eficientemente isolados das partes
estruturais aterradas do prédio. Isto pode ser obtido utilizando-se um cabo isolante para alta tensão;
- Os condutores de conexão instalados sob o solo devem ser colocados dentro de conduítes de material isolante
ou então um cabo isolante para alta tensão deve ser utilizado. Deve-se tomar cuidado para se evitarem danos aos
condutores de conexão em função de rodas de veículos a pressionar o solo;
- Um espaçamento de 2,5 m deve ser mantido entre condutores não isolados ou condutores de conexão não
isolados de cerca elétrica de segurança energizados por eletrificadores distintos. Este espaçamento pode ser
menor, onde condutores ou condutores de conexão cobertos por capas isolantes consistam em cabos com
isolação para pelo menos 10 kV;
- Este requisito não se aplica onde estes condutores energizados estiverem separados por uma barreira física que
não tenha quaisquer aberturas maiores que 50 mm;
- A inscrição deve ser identificada de modo legível e durável, inserida em ambos os lados da placa de advertência
e possuindo uma altura de pelo menos 25 mm;
- Deve-se assegurar que todos os equipamentos auxiliares alimentados pela rede elétrica, conectados ao circuito
da cerca elétrica de segurança, possuam um grau de isolação entre o circuito da cerca e a rede elétrica
equivalente àquele atribuído ao eletrificador;
- A fiação da rede elétrica não deve utilizar os mesmos conduítes utilizados pelos cabos de sinais associados à
instalação da cerca elétrica de segurança;
- A proteção contra intempéries deve ser fornecida para equipamentos auxiliares, exceto se este equipamento
estiver certificado pelo fabricante como sendo adequado para uso em ambientes externos e possuir um grau
mínimo de proteção IPX4.
8 - Proteção contra o acesso às partes vivas
8.1 / 8.1.1 / 8.1.2 / 8.1.3 - Os aparelhos devem ser construídos e enclausurados de modo a proporcionar proteção
adequada contra contato acidental com as partes vivas.
- Encontrado: Amostra construída e enclausurada com proteção adequada contra contato acidental às partes vivas.
8.1.4 - Uma parte acessível não é considerada como sendo viva se:
- Para corrente alternada, o valor de pico da tensão não exceda 42,4 V.
- Encontrado: Valor de pico da tensão = 15,0 V.
8.1.5 - Partes vivas de aparelhos embutidos, aparelhos fixos e aparelhos fornecidos em partes separadas devem ser
protegidas ao menos pela isolação básica antes da instalação ou montagem.
- Encontrado: Protegido por isolação reforçada.
8.2 - Os aparelhos classe II e as construções classe II devem ser construídos e enclausurados de modos que haja
proteção adequada contra contatos acidentais com a isolação básica e com as partes metálicas separadas das partes
vivas somente por isolação básica.
- Encontrado: Amostra possui isolação reforçada protegendo contra contatos acidentais.
10 - Potência e corrente absorvida
10.1 - Se um aparelho é marcado com a potência nominal, a potência absorvida na temperatura de operação normal não
deve diferir da potência nominal por mais do que o desvio de acordo com a tabela 1.
- Especificado: 5 W (+ 20 %).
Encontrado: 4 W (- 20 %).
10.2 - Se um aparelho é marcado com a corrente nominal, a corrente na temperatura de operação normal não deve diferir da
corrente nominal por mais que o desvio mostrado na tabela 2.
- Encontrado: NA
10.101 - Para eletrificadores de energia limitada que são marcados com energia/impulso máxima maior que 5 J, o valor marcado
não deve diferir ± 10% do valor de energia fornecido, e a carga resistiva com a qual ele é obtido não deve ter um desvio maior
que ± 5% em relação ao valor marcado no eletrificador.
- Encontrado: NA

Legenda:
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11 - Aquecimento
11.1 - Os aparelhos e o ambiente ao seu redor não devem atingir temperaturas excessivas em utilização normal.
- Encontrado: Ver seção 11.8.
11.1 a 11.7 - Condições de ensaio. O eletrificador operado pela rede elétrica é alimentado com a tensão de alimentação
mais desfavorável entre 0,85 e 1,1 vezes a tensão nominal.
11.8 - Durante o ensaio, as elevações de temperatura não podem ultrapassar os valores indicados na tabela 3.
Elevação de temperatura (°C):
Locais de medição
Especificado
Encontrado:
Trafo
28
Enrolamento
75
Bobina
4
Isolação - Interno
50
6
Material termoplástico
--8
Canto de ensaio
60
2
Capacitores
T-25 = 80
21
Outros capacitores
20
11
13 - Corrente de fuga e tensão suportável na temperatura de operação
13.1 - Na temperatura de operação, a corrente de fuga do aparelho não deve ser excessiva e a tensão deve ser adequada
(Eletrificadores operados pela rede elétrica e operados por bateria, aptos para conexão à rede elétrica).
Encontrado: Conforme 13.2 e 13.3.
13.2 - A corrente de fuga não deve exceder o valor especificado.
- Especificado: 0,25 mA.
Encontrado: 0,02 mA.
13.3 - Durante o ensaio não devem ocorrer descargas disruptivas.
- Encontrado: Durante o ensaio não houve descargas disruptivas.
14 - Sobretensões transitórias
14.1 - Os aparelhos devem suportar as sobretensões transitórias às quais podem estar submetidos. Durante o ensaio de
tensão de impulso não deve ocorrer descarga de contorno. A conformidade é verificada submetendo cada distância de
separação com um valor menor do que o especificado na Tabela 16 a um ensaio de tensão de impulso.
Especificado (Tabela 16): ≥ 1,5 mm.
Encontrado: 3,1 a 21,6 mm
14.101 - Eletrificadores devem ser resistentes a surtos atmosféricos de tensão provenientes da cerca. Durante os ensaios
de 14.102 a 14.104 não devem ocorrer descargas disruptivas.
- Encontrado: Ver 14.102 a 14.104.
14.102 - Cinco impulsos positivos e cinco impulsos negativos, aplicados entre os terminais de saída e os terminais de
entrada de c.a. conectados entre si e a placa metálica. Tensão de impulso: 25 kV.
- Encontrado: Não ocorreram descargas disruptivas.
14.103 - Cinco impulsos positivos e cinco impulsos negativos, aplicados entre os terminais de entrada de c.a. conectados
entre si. Tensão de impulso: 25 kV.
- Encontrado: Não ocorreram descargas disruptivas.
14.104 - Cinco impulsos positivos e cinco impulsos negativos, aplicados entre os terminais de saída com os terminais de
entrada em circuito aberto. Tensão de impulso: 25 kV.
- Encontrado: Ocorreu descarga disruptiva no retorno da saída do eletrificador nos 5 primeiros impulsos
positivos. Houve queima de componentes, como o diodo zener e microcontrolador.
15 - Resistência à umidade
15.1 - O invólucro do aparelho deve proporcionar o grau de proteção contra umidade de acordo com a classificação do
aparelho.
15.1.1 - Condições de ensaio (Para aparelhos diferentes de IPX0).
15.1.2 - Condições de ensaio (Para aparelhos diferentes de IPX0).
- Encontrado: Atende ao grau de proteção IPX4.
15.2 - Os aparelhos sujeitos a transbordamento de liquido...
- Encontrado: NA
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15.3 - Os aparelhos devem resistir às condições de umidade que possam ocorrer em utilização normal.
- Encontrado: A amostra resiste às condições de umidade que possam ocorrer em utilização normal.
16 - Corrente de fuga e tensão suportável
16.1 - A corrente de fuga do aparelho não deve ser excessiva e a tensão suportável deve ser adequada.
- Encontrado: Ver 16.2 e 16.3.
16.2 - A corrente de fuga não deve exceder o valor especificado.
- Especificado: 0,25 mA.
- Encontrado: 0,02 mA.
16.3 - Durante o ensaio não devem ocorrer descargas disruptivas.
- Encontrado: Não ocorreram descargas disruptivas.
16.101 - Para eletrificadores operados por bateria por 10 min a uma tensão entre 1,1 e 1,5 vezes a tensão nominal para
alimentação por bateria, escolhida de modo tal que a tensão de saída, sem uma carga conectada, possua o valor máximo.
- Durante o ensaio não devem ocorrer descargas disruptivas.
- Encontrado: NA

16.102 - Os valores medidos devem estar dentro dos limites especificados em 22.108 e não devem se desviar de forma
desfavorável em mais de 10 % dos valores medidos durante os ensaios de 22.108:
- As características de saída do eletrificador devem ser tais que:
- a taxa de repetição de impulso não exceda 1 Hz;
- a duração do impulso no componente de 500 Ω da carga padrão não exceda 10 ms;
- para eletrificadores de energia limitada, a energia/ impulso no componente de 500 Ω da carga padrão não exceda 5 J.
- Encontrado: Ensaio não realizado devido à amostra parar de funcionar na seção 14.104.
- Verificação ao atendimento à Portaria nº 149 de 13 de Março de 2015
Art. 1º - Determinar que as cercas elétricas de todos os tipos, abrangidas pela IEC 60335-2-76, deverão atender aos requisitos

de isolação elétrica entre o circuito de alta voltagem (circuito de cerca), alimentação e partes acessíveis, independentemente de
estarem conectados ou não à alimentação, sendo proibido o uso de equipamentos que adotem o circuito de alimentação como
parte do circuito de aterramento, ainda que a conexão ocorra por breves intervalos de tempo.

- Encontrado: A amostra possui circuito de aterramento exclusivo. Os circuitos, da cerca e de alimentação, e partes
acessíveis são independentes.
18 - Durabilidade
- Eletrificadores devem ser construídos de forma que possam resistir a temperaturas extremas passíveis de ocorrem
durante o uso normal. Após os ensaios pertinentes os eletrificadores devem atender o especificado de 22.108 e não deve
apresentar qualquer variação que impeça seu uso posterior, o composto de vedação, se houver, não deve vazar a tal
ponto que partes vivas fiquem expostas e o eletrificador deve ainda continuar atendendo aos requisitos da Seção 8.
Os valores medidos devem estar dentro dos limites especificados em 22.108 e não devem se desviar de forma
desfavorável em mais de 10 % dos valores medidos durante os ensaios de 22.108:
- As características de saída do eletrificador devem ser tais que:
- a taxa de repetição de impulso não exceda 1 Hz;
- a duração do impulso no componente de 500 Ω da carga padrão não exceda 10 ms;
- para eletrificadores de energia limitada, a energia/ impulso no componente de 500 Ω da carga padrão não exceda 5 J.
- Amostra nº: 02.
Encontrado
(Rede
elétrica):

Encontrado
(Bateria):

Especificado
Máximo

Antes dos
ciclos:

Após 168 h / -15 °C

Variação
(%):

Após 168 h / 50 °C

Variação
(%):

Hz = 1
ms = 10;
J = 5.

Hz = 0,877;
ms = 0,0824;
J = 0,52.

Hz = 0,892;
ms = 0,080;
J = 0,51.

Hz = +2;
ms = -3;
J = -2.

Hz = 0,877;
ms = 0,081;
J = 0,49.

Hz = 0;
ms = -1;
J = -6.

Especificado
Máximo

Antes dos
ciclos:

Após 168 h / -15 °C

Variação
(%):

Após 168 h / 50 °C

Variação
(%):

Hz = 1
ms = 10;
J = 5.

Hz = 0,892;
ms = 0,081;
J = 0,48.

Hz = 0,892;
ms = 0,082;
J = 0,48.

Hz = 0;
ms = +1;
J = 0.

Hz = 0,900;
ms = 0,082;
J = 0,51.

Hz = +1;
ms = +1;
J = +6.
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19 - Funcionamento em condição anormal
19.1 - Os aparelhos devem ser projetados de modo que riscos de incêndio e danos mecânicos que prejudiquem a
segurança ou a proteção contra choque elétrico, em consequência de funcionamento anormal ou descuidado, sejam
evitados tanto quanto o possível.
- Encontrado: Ver ensaios aplicáveis abaixo.
19.2 ao 19.8 - Condições de ensaio devem atender o especificado de 19.13.
19.9 - Um ensaio de funcionamento em sobrecarga efetua-se em aparelhos incorporando motores.
19.10 - Os aparelhos que incorporam motores.
19.11 - Para circuitos eletrônicos, a conformidade é verificada por avaliação das condições de defeito especificadas em 19.11.2,
para todos os circuitos ou partes de circuitos, salvo se eles satisfazem as condições especificadas em 19.11.1.
- Encontrado: NA
19.12 - Condições de ensaio devem atender o especificado de 19.13.
- Encontrado: NA

19.13 - Durante os ensaios, o aparelho não deve emitir chamas, metal fundido, gases tóxicos ou inflamáveis em
quantidades perigosas, as características e as elevações de temperatura não devem ultrapassar os valores mostrados na
tabela 9. Durante os ensaios as características de saída devem ser conforme especificado em 22.108.
- Encontrado (Amostra no estado de 14.104 e amostra funcionando com componentes trocados):
- A amostra ensaiada não emitiu chamas, metal fundido, gases tóxicos ou inflamáveis em quantidades perigosas e as
elevações de temperatura não ultrapassaram os valores especificados. Características de saída estão conforme
especificado em 22.108.
19.14 - Condições de ensaio devem atender o especificado de 19.13.
- Encontrado: A amostra ensaiada não emitiu chamas, metal fundido, gases tóxicos ou inflamáveis em quantidades
perigosas e as elevações de temperatura não ultrapassaram os valores especificados.
19.101 - Condições de ensaio devem atender o especificado de 19.13.
- Encontrado: A amostra ensaiada não emitiu chamas, metal fundido, gases tóxicos ou inflamáveis em quantidades
perigosas e as elevações de temperatura não ultrapassaram os valores especificados.
19.102 - Condições de ensaio devem atender o especificado de 19.13.
- Encontrado: A amostra ensaiada não emitiu chamas, metal fundido, gases tóxicos ou inflamáveis em quantidades
perigosas e as elevações de temperatura não ultrapassaram os valores especificados.
19.103 a 19.105 - Condições de ensaio devem atender o especificado de 19.13.
- Encontrado: NA

21 - Resistência mecânica
21.1 - Os aparelhos devem ter resistência mecânica suficiente e ser construídos de modo a suportar as solicitações
susceptíveis de ocorrerem em utilização normal.
- A conformidade é verificada aplicando-se golpes ao aparelho, de acordo com o ensaio IEC da IEC 60068-2-75, ensaio
do martelo por mola.
- O aparelho é rigidamente apoiado e três golpes são aplicados a cada ponto do invólucro presumivelmente fraco, com
uma energia de impacto de 0,5 J.
- Especificado: Após o ensaio, o aparelho não deve apresentar danos que possam comprometer a conformidade com
está Norma e a conformidade com 8.1, 15.1 e 29 não deve ser prejudicada. Em caso de duvida, a isolação suplementar
ou a isolação reforçada é submetida ao ensaio de tensão suportável de 16.3.
- Encontrado: Após o ensaio, o aparelho não apresentou danos, a conformidade com 8.1, 15.1 e 29 não foi prejudicada.
Não ocorreram descargas disruptivas, quando submetida ao ensaio de tensão suportável de 16.3.
21.2 - Partes acessíveis da isolação sólida devem ser suficientemente resistentes para evitar a penetração por
instrumentos cortantes. A conformidade é verificada submetendo a isolação ao seguinte ensaio, salvo se a espessura da
isolação suplementar for de pelo menos 1 mm e a da isolação reforçada for de pelo menos 2 mm.
- Encontrado: Isolação reforçada com 3 mm.
21.101 - Após o ensaio, eletrificador não deve apresentar nenhum dano que possa comprometer a conformidade com esta
Norma.
- Encontrado: A amostra ensaiada não apresentou nenhum dano.
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22 - Construção
22.1 - Se o aparelho é marcado com o primeiro numeral do sistema IP, os requisitos correspondentes da IEC 60529 devem...
- Encontrado: NA

22.2 - Os aparelhos estacionários devem ser providos de meios para assegurar o desligamento total da alimentação.
- Encontrado: Uma informação nas instruções de que um dispositivo de desligamento deve ser incorporado à fiação fixa.
22.3 - Os aparelhos com pinos destinados a serem introduzidos diretamente em tomadas...
22.4 - Aparelhos para aquecimento de líquidos...
- Encontrado: NA

22.5 - Aparelhos previstos para serem ligados à rede de alimentação por meio de um plugue devem ser projetados de
modo que em utilização normal não haja riscos de choque elétrico causado por capacitores cuja capacitância nominal seja
superior a 0,1 µF, ao serem tocados os pinos do plugue. A tensão não deve exceder 34 V.
- Encontrado: 0,8 V.
22.6 - Os aparelhos devem ser construídos...
22.7 - Aparelhos contendo líquidos...
22.8 - Para aparelhos que possuem compartimentos ...
- Encontrado: NA

22.9 - Os aparelhos devem ser construídos de modo que partes como isolação, fiação interna, enrolamentos,
comutadores e anéis coletores não sejam expostos a óleo, graxa ou substâncias similares, a menos que estas
substâncias possuem propriedades isolantes adequadas de modo que a conformidade com esta Norma não seja
prejudicada.
- Encontrado: Não foram detectadas tais substâncias.
22.10 - Não deve ser possível rearmar um protetor térmico...
- Encontrado: NA

22.11 - Partes não destacáveis que protegem contra o acesso as partes vivas, umidade ou contato com partes móveis
devem ser fixadas de uma maneira confiável e devem resistir a solicitações mecânicas que ocorrem em utilização normal.
Dispositivos de encaixe rápido utilizados para fixação destas partes devem ter uma posição evidente de travamento. As
características de fixação dos dispositivos de encaixe rápido, utilizados em partes que são prováveis de serem removidas
durante a instalação ou manutenção, devem ser confiáveis.
- Encontrado: Invólucro fixado (fechado) de forma confiável.
22.12 - Empunhaduras, botões rotativos, manoplas, alavancas e peças similares devem ser fixadas de maneira confiável de
modo a não se afrouxarem em utilização normal, se esse afrouxamento puder resultar em perigo.
- Encontrado: NA
22.13 - Os aparelhos devem ser construídos de modo que, ao segurar as empunhaduras...
- Encontrado: NA

22.14 - Os aparelhos não devem ter arestas cortantes ou irregulares, que possam vir a causar um risco para o usuário, em
utilização normal ou durante a manutenção pelo usuário, salvo aquelas necessárias à função do aparelho ou do acessório.
- Encontrado: A amostra ensaiada não possui arestas cortantes ou irregulares que possam causar riscos ao usuário.
22.15 - Ganchos para armazenamento...
22.16 - Carretéis de recolhimento automático...
22.17 - Os espaçadores...
- Encontrado: NA

22.18 - As partes que conduzem corrente e outras partes metálicas, cuja corrosão possa resultar em risco, devem ser
resistentes à corrosão nas condições normais de utilização.
- Encontrado: As partes que conduzem corrente e as partes metálicas são resistentes à corrosão.
22.19 - As correias de transmissão...
22.20 - O contato direto entre partes vivas e isolação térmica deve ser evitado de forma efetiva, salvo se o material não...
- Encontrado: NA
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22.21 - Madeira, algodão, seda, papel comum e material similar fibroso ou higroscópico não devem ser utilizados como
isolação, salvo quando impregnados.
Encontrado: A amostra não utiliza tais materiais como isolação.
22.22 - Os aparelhos não devem conter amianto.
Encontrado: A amostra não contém amianto.
22.23 - Óleos contendo bifenila policlorada (PCB) não devem ser utilizadas em aparelhos.
- Encontrado: A amostra não utiliza nenhum tipo de óleo.
22.24 - Elementos de aquecimento sem revestimento...
22.25 - Outros aparelhos que não sejam de classe II...
- Encontrado: NA

22.26 - Os aparelhos com partes de construção classe III devem ser construídos de modo que a isolação entre partes
operando em extra-baixa tensão de segurança e outras partes vivas esteja em conformidade com os requisitos para
isolação dupla ou reforçada.
- Encontrado: Insolação entre partes operando em extra-baixa tensão de segurança e outras partes vivas em
conformidade com os requisitos para isolação reforçada.
22.27 - Partes ligadas por impedância...
22.28 - Para aparelhos classe II ligados em utilização normal a redes de fornecimento de gás...
- Encontrado: NA

22.29 - Os aparelhos classe II destinados a serem ligados permanentemente a fixa devem ser construídos de modo que o
grau exigido de proteção contra acesso às partes vivas seja mantido após a instalação.
- Encontrado: O grau exigido de proteção contra acesso às partes vivas é mantido após a instalação.
22.30 - Partes de aparelhos classe II que servem como isolação suplementar ou isolação reforçada e que possam ser omitidas a
remontagem após a manutenção devem: Ser fixadas de modo tal que não possam ser retidas sem serem danificadas
seriamente; Ser projetadas de modo que não possam ser recolocadas em posição incorreta e de modo que, são omitidas, o
aparelho se torne inoperante ou evidentemente incompleto.
- Encontrado: NA

22.31 - As distâncias de escoamento e distância de separação sobre isolação suplementar e isolação reforçada não
devem ser reduzidas abaixo dos valores especificados na seção 29 como um resultado de desgaste. Se uma peça, tal
como um condutor, parafuso, porca ou mola, se afrouxar ou deslocar de sua posição, as distâncias de escoamento e
distâncias de separação entre partes vivas e partes acessíveis não devem ser reduzidas abaixo dos valores especificados
para isolação suplementar.
- Encontrado: A isolação reforçada não apresentou redução em relação aos valores especificados na seção 29.
22.32 - A isolação suplementar e a isolação reforçada devem ser projetadas ou protegidas de modo que a deposição de
sujeira ou de poeira resultante do desgaste de partes interna do aparelho não reduza as distâncias de escoamento ou
distâncias de separação abaixo dos valores especificados na Seção 29.
- Encontrado: A isolação reforçada não apresentou redução em relação aos valores especificados na seção 29.
22.33 - Líquidos condutivos que são ou podem torna-se acessíveis...
- Encontrado: NA
22.34 - Eixos de botões rotativos, empunhaduras, alavancas e peças similares não devem ser partes vivas, a menos que o eixo
não seja acessível quando a parte é removida.
- Encontrado: NA
22.35 - Para construções não pertencentes à classe III, empunhaduras, alavancas e eixo de botões rotativos, não devem tornarse vivos numa eventual falha da isolação básica.
- Encontrado: NA
22.36 - Para aparelhos não pertencentes á classe III, as empunhaduras...
- Encontrado: NA
22.37 - Para aparelhos classe II, os capacitores não devem ser ligados a partes metálicas acessíveis e seus invólucros se forem
de metal devem ser separados das partes metálicas acessíveis por isolação suplementar.
- Encontrado: NA (Sem partes metálicas acessíveis).
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22.38 - Os capacitores não devem ser ligados entre os contatos de protetores térmicos.
22.39 - Os porta-lâmpadas devem ser utilizados somente para a ligação de lâmpadas.
22.40 - Os aparelhos operados a motor...
- Encontrado: NA

22.41 - Os aparelhos não devem conter componentes contendo mercúrio, exceto lâmpadas.
- Encontrado: A amostra não contém mercúrio.
22.42 - A impedância de proteção deve consistir de pelo menos dois componentes separados...
- Encontrado: NA

22.43 - Os aparelhos que podem ser ajustados para diferentes tensões devem ser construídos de modo tal que a
alteração acidental do ajuste seja improvável de ocorrer.
- Encontrado: Improvável de ocorrer.
22.44 - Os aparelhos não devem ter invólucro que tenha forma de brinquedo ou que seja decorado como brinquedo.
- Encontrado: A amostra não possui forma e/ou decoração de brinquedo.
22.45 - Quando o ar é utilizado como isolação reforçada, o aparelho deve ser construído de modo que as distâncias de
separação não possam ser reduzidas abaixo dos valores especificados em 29.1.3 devido a uma deformação provocada
por uma força externa aplicada a seu invólucro.
- Encontrado: As distâncias de separação são maiores que os valores especificados em 29.1.3.
22.46 - O software utilizado em circuitos de proteção eletrônica...
22.47 e 22.48 - Aparelhos destinados para serem conectados a rede de água...
22.49 - Para a operação remota...
22.50 - Os controles eventualmente incorporados ao aparelho...
22.51 - Um controle situado no aparelho deve ser manualmente regulado...
22.52 - As tomadas em aparelhos...
- Encontrado: NA

22.101 - Para eletrificadores operados pela rede elétrica e eletrificadores operados por bateria aptos para conexão à rede
elétrica, as conexões internas devem ser de tal modo fixas ou protegidas, e os eletrificadores devem ser projetados de tal modo
que, mesmo no caso de afrouxamento ou ruptura de condutores, uma conexão condutora não possa ser formada entre a
alimentação pela rede elétrica e o circuito da cerca, e nenhuma outra condição perigosa devem ser gerados. O enrolamento de
entrada e os enrolamentos de saída dos transformadores utilizados para isolar o circuito da cerca, do circuito de alimentação
devem ser separados por uma barreira isolante e a construção deve ser de modo que não haja possibilidade de qualquer
conexão entre estes enrolamentos, quer seja direta ou indiretamente através de outras peças metálicas.
Em particular, precauções devem ser tomadas para se evitar:
- Deslocamento dos enrolamentos de entrada ou saída, ou de suas espiras;
- Deslocamento excessivo de partes dos enrolamentos, ou da fiação interna, no caso de uma ruptura ou afrouxamento
das conexões.
- Encontrado: As conexões internas são fixadas de momo a evitar deslocamento entre os enrolamentos de entrada ou
saída, ou de suas espiras e, evitando deslocamento excessivo em partes dos enrolamentos, ou da fiação interna, no caso
de uma ruptura ou afrouxamento das conexões.
22.102 - Para eletrificadores operados pela rede elétrica e eletrificadores operados por bateria aptos para conexão à rede
elétrica, os transformadores no circuito da cerca devem ser colocados em um compartimento separado. Este
compartimento não deve conter qualquer peça que esteja, ou possa vir a estar, em contato com a rede elétrica, exceto o
enrolamento de entrada do transformador.
- Encontrado: Circuitos de rede e o de cerca são na mesma placa e consequentemente no mesmo compartimento.
22.103 - Para eletrificadores classe II com gabinete metálico, os terminais de saída devem ser instalados de modo tal que não...
- Encontrado: NA

22.104 - Eletrificadores devem ser projetados de forma que:
- Os condutores para a conexão da cerca e do eletrodo terra possam ser facilmente conectados;
- Seja possível manipular interruptores e outros controles, se for necessário durante a utilização normal, após o
eletrificador ter sido montado e conectado à alimentação, sem a necessidade de abertura ou remoção de qualquer
invólucro que assegure proteção contra entrada prejudicial de água ou contra choque elétrico acidental.
- Encontrado: Condutores são de fácil conexão.
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22.105 - Para eletrificadores operados pela rede elétrica e eletrificadores operados por bateria aptos para conexão à rede
elétrica, qualquer descontinuidade estrutural construtiva na isolação suplementar não deve ser coincidente com qualquer
descontinuidade similar na isolação básica, nem deve qualquer descontinuidade desta natureza na isolação reforçada
proporcionar acesso direto às partes vivas.
- Encontrado: NA (Não há descontinuidade estrutural).

22.106 - Nos eletrificadores tipo A, B e C, os terminais para a conexão da bateria e outras partes metálicas em um
compartimento de bateria que se tornem acessíveis durante a substituição de baterias, mesmo com o auxílio de uma
ferramenta, devem ser isolados de partes vivas por isolação dupla ou isolação reforçada.
- Encontrado: Isolados de partes vivas por isolação dupla.
22.107 - Eletrificadores operados por bateria e eletrificadores operados por bateria aptos para conexão à rede elétrica
devem ser equipados com meios para evitar que o usuário seja submetido a um choque elétrico devido à tensão de saída
do eletrificador, quando estiver conectando uma bateria ao eletrificador.
- Encontrado: Equipado com meios que evitam que o usuário seja submetido a um choque elétrico.
22.108 - As características de saída do eletrificador devem ser tais que:
- a taxa de repetição de impulso não exceda 1 Hz;
- a duração do impulso no componente de 500 Ω da carga padrão não exceda 10 ms;
- para eletrificadores de energia limitada, a energia/ impulso no componente de 500 Ω da carga padrão não exceda 5 J.
- Amostra nº: 01.
- Encontrado: Hz = 0,892 / ms = 0,08 / J = 0,52.
22.109 - Se o eletrificador possuir mais de um circuito cerca, as características de saída devem estar dentro dos limites...
- Encontrado: NA

22.110 - Para eletrificadores tipo A e B que possuam terminais para a conexão da bateria, a tensão c.c. de saída em vazio
não deve exceder 42,4 V.
- Encontrado: 12,9 V.
22.111 - O valor de pico de tensão de saída, U0, deve ser medido e registrado para permitir que os ensaios e medições
indicados em 14.102, 14.103, 14.104 e 16.3 sejam realizados.
- Encontrado: 2,48 kVp.
23 - Fiação interna
23.1 - Os percursos da fiação interna devem ser lisos e livres de cantos pontiagudos. A fiação interna deve ser protegida
de modo a não entrar em contato com rebarbas, aletas de resfriamento ou canto similares, que possam causar danos à
sua isolação, e sua fiação deve ser eficazmente impedida de entrar em contato com partes móveis.
- Encontrado: Percurso liso e livre de cantos pontiagudos.
23.2 - Buchas e isoladores cerâmicos similares sobre fios vivos devem ser fixados ou suportados de modo que não possam
mudar a sua posição; Não devem ficar apoiados sobre arestas ou cantos pontiagudos.
- Encontrado: NA
23.3 - Diferentes partes de um aparelho, que em utilização normal ou durante a manutenção pelo usuário podem...
- Encontrado: NA
23.4 - Os condutores nus internos devem ser rígidos e fixados de modo que, em utilização normal, as distancias de escoamento
e de separação não possam ser reduzidas abaixo dos valores especificados na Seção 20.
- Encontrado: NA

23.5 - A isolação da fiação interna deve resistir às solicitações elétricas susceptíveis de ocorrer em utilização normal.
- Especificado: Não deve ocorrer descarga disruptiva.
- Encontrado: Não ocorreu descarga disruptiva.
23.6 - Quando são utilizadas luvas com isolação suplementar sobre a fiação interna, elas devem ser mantidas em posição por
meios eficazes.
- Encontrado: NA

23.7 - Para eletrificadores operados pela rede elétrica e eletrificadores operados por bateria aptos para conexão à
rede elétrica, condutores identificados pela combinação de cores verde/amarela não devem ser utilizados.
- Encontrado: Não há condutor de cores verde/amarelo.
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23.8 - Não devem ser utilizados condutores de alumínio para a fiação interna.
- Encontrado: Não são utilizados condutores de alumínio para a fiação interna.
23.9 - Os condutores encordoados não devem ser consolidados por solda a estanho/chumbo onde estejam submetidos a
pressão de contato, a menos que os meios de fixação sejam construídos de modo a eliminar todo e qualquer risco de mau
contato devido ao escoamento a frio da solda.
- Encontrado: NA
23.10 - A isolação e a cobertura da fiação interna, incorporada a mangueiras externas...
- Encontrado: NA

24 - Componentes
24.1 - Os componentes devem estar em conformidade com os requisitos de segurança especificados nas normas IEC
pertinentes, na medida em que elas sejam razoavelmente aplicáveis.
- Componentes, que não foram previamente ensaiados e não demonstraram conformidade com a norma IEC para o
respectivo componente, são ensaiados conforme os requisitos de 30.2 desta Norma.
- Encontrado: Ver 24.1.1 ao 24.1.9.
24.1.1 - Para capacitores prováveis a norma pertinente é a IEC 60384-14. Se eles tiverem que ser ensaiados, devem ser
ensaiados de acordo com o Anexo F.
- Encontrado: NA

24.1.2 - Para transformadores separadores de segurança a norma pertinente é a IEC 61558-2-6. Se eles tiverem que ser
ensaiados, devem ser ensaiados de acordo com Anexo G.
- Encontrado: Transformadores certificados. Certificado n°: ETD1241/2013 (Testech).
24.1.3 - Para interruptores a norma pertinente é a IEC 61058-1. Se eles tiverem que ser ensaiados devem ser ensaiados de
acordo com o Anexo H.
24.1.4 - Para controladores automáticos e norma pertinente é a IEC 60730-1...
24.1.5 - Para conectores de aparelhos a norma pertinente é a IEC 60320-1.
24.1.6 - Para pequenos porta-lâmpadas similares ao E10 a norma pertinente é a IEC 60238.
24.1.7 - Se a operação remota do aparelho...
24.1.8 - Para fusíveis térmicos a norma pertinente é a IEC 60691.
- Encontrado: NA

24.1.9 - Os relés, exceto os de partida de motores, são ensaiados como parte do aparelho.
- Encontrado: Relés certificados, não são necessários ensaios específicos. Certificado nº: R50184948 (TUV).
24.2 - Os aparelhos não devem ser providos de:
- Interruptores ou controles automáticos em cordões flexíveis;
- Dispositivos que, em caso de defeito no aparelho, provocam a operação do dispositivo de proteção da instalação fixa;
- Protetores térmicos que possam ser restabelecidos por uma operação de soldagem.
- Encontrado: A amostra não é provida de tais componentes.
24.3 - Interruptores destinados a assegurar o desligamento total de aparelhos estacionários, como exigido em 22.2...
24.4 - Plugues e tomadas utilizados como dispositivos terminais para elementos de aquecimento e plugues e tomadas...
24.5 - Capacitores em enrolamentos auxiliares de motores devem ser marcados com sua tensão e sua capacitância nominal...
24.6 - A tensão de trabalho dos motores ligados...
24.7 - Conjuntos de mangueira para conexão de aparelhos...
- Encontrado: NA

25 - Ligação de alimentação e cordões flexíveis externos
25.1 - Aparelhos, que não sejam destinados à ligação permanente à rede de alimentação, devem ser dotados de um dos
seguintes meios para ligações à alimentação.
- Encontrado: Cordão de alimentação com plugue.
25.2 - Outros aparelhos que não sejam aparelhos estacionários para alimentação múltipla não devem ser dotados de mais
de um meio de ligação à rede de alimentação.
- Encontrado: Possui apenas um meio de ligação.
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25.3 - Os aparelhos destinados a serem ligados permanentemente à fiação fixa devem permitir a ligação de condutores de
alimentação após o aparelho ter sido fixado ou seu suporte e devem ser dotados de um dos seguintes meios de ligação à rede
de alimentação.
- Encontrado: NA
25.4 - Para aparelhos destinados a serem ligados permanentemente à fiação fixa e com uma corrente nominal não superior a 16
A, as entradas de cabos e de eletrodutos devem ser adequadas para cabos e eletrodutos tendo uma dimensão externa máxima
conforme indicado na Tabela 10.
- Encontrado: NA

25.5 - Os cordões de alimentação devem ser montados no aparelho por um dos seguintes métodos:
- Ligações tipo X, Y ou Z.
- Encontrado: Ligação tipo X.
25.6 - Os plugues não devem ser providos de mais de um cordão flexível.
- Encontrado: NA (Plugue não fornecido com a amostra).
25.7 - Cordões de alimentação, que não sejam os condutores flexíveis ou cordão flexível conectando uma bateria externa ou
caixa de baterias com um eletrificador, não devem ser inferiores a:
- Cordões com cobertura comum de cloreto de polivinila (código de designação 60227 IEC 53);
- Cordões com cobertura comum de policloropreno (código de designação 60245 IEC 57).
Cordões com cobertura comum de policloropreno devem ser utilizados onde, por razões climáticas, cordões com cobertura
comum de cloreto de polivinila não sejam adequados.
- Encontrado (Marcação do cabo): NA
25.8 - Os condutores de cordões de alimentação devem ter uma seção nominal não inferior àquela indicada na tabela 11.
- Encontrado: NA
25.9 - Os cordões de alimentação não devem estar em contato com pontas ou bordas cortantes do aparelho.
- Encontrado: NA
25.10 - O cordão de alimentação de aparelhos classe I...
- Encontrado: NA
25.11 - Os condutores de cordões de alimentação não devem ser consolidados por solda a estanho/chumbo onde estejam
submetidos à pressão de contato, a menos que os meios de fixação sejam construídos de modo a eliminar todo e qualquer risco
de mau contato devido ao escoamento a frio da solda.
- Encontrado: NA
25.12 - A isolação do cordão de alimentação não deve ser danificada quando da moldagem do cordão à parte do invólucro do
parelho.
- Encontrado: NA

25.13 - Os orifícios de entrada para cordões de alimentação devem ser construídos de modo tal que a cobertura do
cordão de alimentação possa ser introduzida sem risco de dano.
- Encontrado: Orifício de entrada é construído de modo que não causa dano na cobertura do cordão de alimentação.
25.14 - Os aparelhos providos de um cordão de alimentação, e que são movimentados...
- Encontrado: NA

25.15 - Durante os ensaios o cordão não deve ser danificado e não deve apresentar apreciável tração nos terminais. A
força de tração é novamente aplicada e não deve ter se deslocado longitudinalmente mais que 2 mm.
- Massa da amostra: 1,25 kg; Força de tração: 60 N; Torque aplicado: 0,25 N.m.
- Encontrado: 0,85 mm.
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25.16 – As ancoras de cordões para ligação tipo X devem ser projetadas ou localizadas de modo que:
- a substituição do cordão seja facilmente possível;
- seja claro como a proteção contra tração e a proteção contra torção são obtidas;
- elas sejam adequadas para os diferentes tipos de cordões de alimentação que podem ser instalados, a menos que o
cordão seja especialmente preparado;
- o cordão não possa tocar os parafusos de aperto da sua ancoragem se estes parafusos são acessíveis, a menos que
eles sejam separados das partes metálicas acessíveis por isolação suplementar;
- o cordão não seja apertado por um parafuso metálico que se apóie diretamente sobre o cordão;
- ao menos uma parte de ancoragem do cordão seja fixada seguramente ao aparelho, a não ser que ela seja parte de um
cordão especialmente preparado;
- os parafusos que tenham que ser manuseados ao ser substituído o cordão, não sirva para fixar qualquer outro
componente;
- se labirintos podem ser contornados, o ensaio de 25.15 seja no entanto atendido;
- para aparelhos classe 0, classe 0I e classe I, elas sejam de material isolante ou dotadas de revestimento isolante, ou se
de material, a menos que uma folha da isolação do cordão não torne vivas as partes metálicas acessíveis;
- para aparelhos classe II, elas sejam de material isolante, ou se de material, elas sejam isoladas de partes metálicas
acessíveis por uma isolação suplementar.
- Encontrado: Projetada e/ou localizada de modo que:
- a substituição do cordão seja facilmente possível;
- seja claro como a proteção contra tração e a proteção contra torção são obtidas;
- elas sejam adequadas para os diferentes tipos de cordões de alimentação que podem ser instalados, a menos que o
cordão seja especialmente preparado;
- o cordão não possa tocar os parafusos de aperto da sua ancoragem se estes parafusos são acessíveis, a menos que
eles sejam separados das partes metálicas acessíveis por isolação suplementar;
- o cordão não seja apertado por um parafuso metálico que se apóie diretamente sobre o cordão;
- os parafusos que tenham que ser manuseados ao ser substituído o cordão, não sirva para fixar qualquer outro
componente;
- se labirintos podem ser contornados, o ensaio de 25.15 seja no entanto atendido;
- para aparelhos classe II, elas sejam de material isolante, ou se de material, elas sejam isoladas de partes metálicas
acessíveis por uma isolação suplementar.
25.17 – Para ligação tipo Y e ligação tipo Z, a ancoragem do cordão deve ser adequada.
- Encontrado: NA

25.18 – As ancoragens de cordão devem ser dispostas de modo que somente sejam acessíveis com a ajuda de uma
ferramenta, ou ser projetadas de modo que o cordão somente possa ser instalado com a ajuda de uma ferramenta.
- Encontrado: Acessíveis somente com auxílio de ferramenta.
25.19 – Para ligações tipo X, não devem ser utilizados prensa-cabos como ancoragem de cordão em aparelhos portáteis.
Nó atado como próprio cordão ou fixação do cordão por amarração com corda não são permitidos.
- Encontrado: Não são utilizados nó atado como próprio cordão ou fixação do cordão por amarração com corda.
25.20 – Os condutores isolados do cordão de alimentação para ligação tipo Y e ligação tipo Z devem ser adicionalmente isolados
das partes metálicas acessíveis por isolação básica para aparelhos classe 0, classe 0I e classe I e por isolação suplementar para
aparelhos classe II.
- Encontrado: NA

25.21 – O espaço para ligação dos cabos de alimentação com a fiação fixa ou para a ligação do cordão de alimentação
previsto para ligação tipo X deve ser projetado de tal modo que:
- permita a verificação da posição e ligação correta dos condutores de alimentação antes do encaixe de qualquer tampa;
- quaisquer tampas possam ser encaixadas sem apresentar riscos de danos para condutores ou para sua isolação.
- Encontrado: Projetado de tal modo que:
- permita a verificação da posição e ligação correta dos condutores de alimentação antes do encaixe de qualquer tampa;
- quaisquer tampas possam ser encaixadas sem apresentar riscos de danos para condutores ou para sua isolação.
25.22 – Os dispositivos de entrada de aparelho devem:
- ser localizados ou protegidos de modo que as partes vivas não sejam acessíveis durante a inserção ou retirada do conector;
- ser localizados de modo que o conector possa ser inserido sem dificuldades;
- não ser um dispositivo de entrada de aparelho para condições frias se o aparelho tem partes externas metálicas cuja elevação
de temperatura ultrapassa 75 K (75 ºC) durante o ensaio da Seção 11, salvo se o aparelho é tal que em utilização normal o
cordão de alimentação não é susceptível de tocar tais partes metálicas.
- Encontrado: NA
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25.23 – Cordões de interligação (cordão externo que não se destina a alimentação do aparelho) devem estar em conformidade
com os requisitos para cordões de alimentação com as seguintes exceções:
- A área de seção dos condutores do cordão de interligação é determinada com base na corrente máxima conduzida pelo
condutor durante o ensaio da Seção 11 e não pela corrente nominal do aparelho;
- A conformidade é verificada por inspeção, por medição e se necessário por ensaios, tal como o ensaio de tensão suportável de
16.3.
- Encontrado: NA
25.24 – Cordões de interligação não devem ser destacáveis sem o auxilio de uma ferramenta se a conformidade com esta
Norma for prejudicada quando eles forem desligados.
- Encontrado: NA
25.25 – As dimensões dos pinos de aparelhos que são inseridos em tomadas devem ser compatíveis com as dimensões da
respectiva tomada. As dimensões dos pinos e a face de acoplamento devem estar em conformidade com as dimensões do
respectivo plugue listados na IEC 60083.
- Encontrado: NA
25.101 – Eletrificadores operados por bateria...
- Encontrado: NA

26 – Terminais para condutores externos
26.1 – Os aparelhos devem ser providos de terminais ou dispositivos igualmente eficazes para a ligação dos condutores
externos. Os terminais devem ser somente acessíveis após a remoção de uma cobertura não destacável.
- Encontrado: Amostra provida de terminais eficazes para a ligação de condutores externos.
26.2 – Aparelhos com ligação tipo X, exceto aqueles com cordão especialmente preparado e aparelhos para ligação à
fiação fixa devem ser providos de terminais em que a ligação é feita por meio de parafusos, porcas ou dispositivos
similares, a menos que as ligações sejam soldadas.
- Encontrado: Providos de terminais em que a ligação é feita por meio de parafusos.
26.3 – Os terminais para ligação tipo X e terminais para ligação à fiação fixa devem ser projetados de modo que fixem o

condutor entre superfícies metálicas com pressão de contato suficiente e sem danos para o condutor. As distâncias de
escoamento e distância de separação não sejam reduzidas abaixo dos valores especificadas na Seção 29.
- Encontrado: A pressão de contato não danifica o condutor. As distâncias de escoamento e distância de separação não
são reduzidas abaixo dos valores especificadas na Seção 29.
26.4 – Os terminais para ligação tipo X, exceto ligações tipo X com um cordão especialmente preparado e os terminais
para ligação à fiação fixa, não devem necessitar de uma preparação especial do condutor. Eles devem ser projetados ou
posicionados de modo que o condutor não possa escapar quando os parafusos ou porcas para fixação são apertados.
- Encontrado: Cordão especialmente preparado.
26.5 – Os terminais para ligação tipo X devem ser posicionados ou protegidos de modo que no caso de um fio de um
condutor encordoado escapar quando da instalação dos condutores, não haja risco de contato acidental entre outras
partes que possam resultar em perigo.
- Encontrado: O fio do condutor não apresentou risco de contato acidental entre outras partes perigosas.
- Os terminais em um eletrificador para a conexão de condutores flexíveis ou cordões flexíveis com ligação do tipo X que
conectam uma bateria externa ou caixa de baterias devem ser posicionados ou protegidos por uma cobertura, de modo que não
haja risco de conexão acidental entre os terminais de alimentação.
- Encontrado: NA

26.6 – Terminais para ligação Tipo X devem permitir a ligação de condutores com seção nominal conforme indicado na
tabela 13. Entretanto, se for utilizado um cordão especificamente preparado, os terminais devem ser adequados somente
para a ligação daquele cordão.
- Encontrado: Cordão especialmente preparado, terminais são adequados somente para a ligação deste cordão.
26.7 – Os terminais para ligação tipo X devem ser acessíveis após a remoção de uma tampa ou de uma parte do
invólucro.
- Encontrado: Os terminais são acessíveis após a abertura do invólucro.
26.8 – Os terminais para ligação a fiação fixa, incluindo o terminal de aterramento, devem estar posicionados próximos uns dos
outros.
- Encontrado: NA

Legenda:
Form. 10 – Revisão: 10 – 11.04.16

NA – Não aplicável
Pág.

18 / 24

ITEN – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°:

1703030-0/001-1

“Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323”.

26.9 – Os terminais do tipo pilar devem ser projetados...
- Encontrado: NA

26.10 – Os terminais com aperto por parafuso e terminais sem parafuso não devem ser utilizados para a ligação dos
condutores com perfil plano de dois condutores tipo tinsel, a menos que as extremidades dos condutores sejam providas
de meios adequados para utilização com terminais com parafuso.
- Encontrado: Não são utilizados condutores com perfil plano.
26.11 – Para aparelhos com ligação tipo Y ou ligação tipo Z...
- Encontrado: NA

26.101 – Os terminais de saída devem ser projetados ou posicionados de tal forma que não seja possível conectar a
cerca ou o eletrodo terra ao eletrificador através de um plugue que seja projetado para conexão a uma tomada para
alimentação pela rede elétrica.
- Encontrado: Os terminais são projetados de tal forma que não é possível tais conexões.
26.102 – Os terminais de saída devem ser fixados de modo que não se afrouxem quando condutores externos forem
conectados ou desconectados.
- Encontrado: Terminais de saída firmemente fixados ao invólucro.
26.103 – Dispositivos para prender os condutores que conectam a cerca ou o eletrodo terra ao eletrificador não devem
fixar qualquer outro componente.
- Encontrado: Dispositivos exclusivos para prender os condutores à cerca.
27 - Disposição para aterramento
27.1 - Os aparelhos classe 0, classe II e classe III, não devem ter meios para aterramento.
- Encontrado: A amostra não possui meios para aterramento.
27.2 - Os meios utilizados para fixar os terminais de aterramento...
27.3 - Se uma parte destacável que possui uma conexão de aterramento...
27.4 - Todas as partes do terminal de aterramento...
27.5 - A ligação entre o terminal de aterramento ou contato de aterramento...
27.6 - As trilhas condutivas de placas de circuito impresso...
- Encontrado: NA

28 - Parafusos e ligações
28.1 - As fixações cuja falha pode comprometer a conformidade com esta Norma, as ligações elétricas e ligações
fornecendo continuidade de aterramento devem suportar as solicitações mecânicas que possam ocorrer em utilização
normal.
- Parafusos utilizados para ligações elétricas ou para ligação que proporcionam continuidade de aterramento devem ser
aparafusados em metal.
- Encontrado: Aparafusados em metal.
- Os parafusos utilizados para estes propósitos não devem ser de metal mole ou sujeitos a influencia tal como o zinco ou
alumínio.
- Encontrado: Não são de metal mole ou sujeitos a influencia tal como o zinco ou alumínio.
- Os parafusos que podem ser retirados, quando da substituição do cordão de alimentação com ligação tipo X ou durante a
manutenção pelo usuário, não devem ser de material isolante se sua substituição por um parafuso metálico pode prejudicas a
isolação básica.
- Encontrado: NA
28.2 - As ligações elétricas e ligações fornecendo continuidade de aterramento devem ser projetadas de modo que a pressão de
contanto não seja transmitida através de material isolante sujeito à contração ou distorção, salvo se houver elasticidade
suficiente nas partes metálicas para compensar qualquer possível contração ou distorção do material isolante.
- Este requisito não se aplica a ligações elétricas em circuitos conduzindo uma corrente não excedendo 0,5 A.
- Encontrado: NA
28.3 - Parafusos com rosca soberba para chapa metálica somente podem ser utilizados para ligações elétricas se eles fixam as
partes entre si.
- Parafusos auto-atarraxantes e parafusos que laminam a rosca somente podem ser utilizados para ligações elétricas se
produzem uma rosca de parafusos padronizada completa. Entretanto, parafusos auto-atarraxantes não devem ser utilizados se
estiverem sujeitos a manuseio pelo usuário ou pelo instalador.
- Encontrado: NA
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28.4 - Parafusos e porcas que fazem uma ligação mecânica entre diferentes partes do aparelho devem ser protegidos...
- Encontrado: NA

29 - Distâncias de escoamento, distância de separação e isolação sólida
29.1 - As distâncias de separação não devem ser menores do que os valores indicados na tabela 16, levando em
consideração a tensão de impulso nominal para as categorias de sobre tensão da tabela 15.
29.1.1 - As distâncias de separação da isolação básica...
29.1.2 - As distâncias de separação da isolação suplementar não devem ser menores que aquelas especificadas para isolação
básica na Tabela 16.
Encontrado: NA

29.1.3 - As distâncias de separação da isolação reforçada não devem ser menores que aquelas especificadas para
isolação básica na Tabela 16.
Locais de medição:
Especificado (mm):
Encontrado (mm):
Entre partes vivas e partes acessíveis
≥1,5
21,6
29.1.4 - Para isolação funcional, os valores da tabela 16 são aplicáveis.
Locais de medição:
Especificado (mm):
Entre partes de polaridade diferente
≥1,5

Encontrado (mm):
3,1

29.1.5 - Para aparelhos com tensões de trabalho maiores que a tensão nominal, a distância de separação da isolação
básica do lado secundário não deve ser inferior àquela especificado na tabela 16.
Locais de medição:
Especificado (mm):
Encontrado (mm):
Entre rede e saída da cerca
≥0,8
28,7
Entre secundário do transformador
≥0,5
1,7
29.2 - Os aparelhos devem ser projetados de modo que as distâncias de escoamento não sejam inferiores àquelas
adequadas para tensão de trabalho, levando em consideração o grupo de material e o grau de poluição.
29.2.1 - As distâncias de escoamento da isolação básica não devem ser inferiores àqueles especificados na tabela 17.
29.2.2 - As distâncias de escoamento da isolação suplementar não devem ser inferiores àqueles especificados na tabela 17.
- Encontrado: NA

29.2.3 As distâncias de escoamento da isolação reforçada devem ser no mínimo o dobro daquelas especificadas para
isolação básica na tabela 17.
Locais de medição:
Especificado (mm):
Encontrado (mm):
Entre partes vivas e partes acessíveis
≥3,6
21,6
29.2.4 - As distâncias de escoamento da isolação funcional não devem ser inferiores àqueles especificados na tabela 18.
Locais de medição:
Especificado (mm):
Encontrado (mm):
Entre partes de polaridade diferente
≥1,4
3,1
29.3 - A isolação suplementar e a isolação reforçada devem possuir espessura adequada.
- Especificado, isolação reforçada: ≥2 mm.
- Encontrado: 3 mm.
29.101 - Distâncias de separação entre:
- Partes vivas do circuito da cerca e outras partes metálicas.
- Especificado, isolação reforçada: ≥25 mm.
- Encontrado: 37 mm.
30 - Resistência ao calor e ao fogo
30.1 - As partes externas de material não metálico, partes de material isolante que sustentam as partes vivas, incluindo
ligações e partes de material termoplástico proporcionando isolação suplementar ou isolação reforçada, cuja deterioração
possa prejudicar a conformidade do aparelho com esta Norma, devem ser suficientemente resistentes ao calor.
- Tempo de ensaio: 1 hora; Carga aplicada: 20 N;
- Especificado: O diâmetro da cavidade deixado pela esfera não deve ser maior que 2 mm.
Encontrado (mm):
Parte sob ensaio:
Temperatura (°C):
C.P. 01
C.P. 02
C.P. 03
Invólucro
75
0,90
1,10
1,12
Terminal placa
125
1,75
1,50
1,30
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30.2 - As partes de material não metálico devem ser resistentes à ignição e propagação de chama.
30.2.1 - Condições de ensaio devem atender o especificado de 30.2.
Parte sob ensaio:

Temperatura (°C):

Encontrado:

Invólucro
Terminal placa

650

Não ocorreu propagação de chamas.
Não ocorreu propagação de chamas.

30.2.2 - Aplicável somente para aparelhos que funcionam com acompanhamento.
30.2.3 - Aplicável somente para aparelhos que funcionam sem acompanhamento.
- Encontrado: NA

30.2.4 - O material base de placas de circuito impresso é submetido ao ensaio de chama de agulha do Anexo E, a chama
é aplicada na borda da placa onde o efeito de resfriamento é o menor, quando a placa é posicionada como em utilização
normal.
Avaliação dos resultados do ensaio
- Exceto quando previsto na especificação relevante, o corpo de prova é considerado ter resistido satisfatoriamente o
ensaio chama de agulha se uma das seguintes situações:
a) Não há chama e não incandescência do corpo de prova e não inflamação da camada especificada ou tecido
acondicionado.
b) As chamas ou incandescência do corpo de prova e as partes que cercam apagarem dentro de 30 s após a retirada da
chama de agulha, que é tb <30 s. Além disso, se as partes que cercam não completamente estão queimadas e não houve
inflamação da camada de tecido específico ou acondicionado. A duração da Queima (Tb) não deve exceder 30 s.
Entretanto, para placas de circuito impresso a duração da Queima não deve exceder 15 s.
- Encontrado:
- Não houve chama nem incandescência do corpo de prova e não ocorreu inflamação da camada especificada nem tecido
acondicionado.
- As chamas e incandescência se apagaram imediatamente após a remoção da chama agulha.
31 - Resistência ao enferrujamento
- Partes ferrosas, cujo enferrujamento possa causar a não conformidade do aparelho com esta Norma, devem ser
adequadamente protegidas contra enferrujamento.
Encontrado: NA
32 - Radiação, toxicidade e risco similares
- Os aparelhos não devem emitir radiações perigosas ou apresentar toxidade ou riscos similares devido ao seu
funcionamento em utilização normal.
- Encontrado: Não há limite ou ensaio especificado, então o aparelho é considerado conforme com este requisito sem ser
submetido a ensaios.
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“As opiniões e interpretações, expressas abaixo, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório”.
Observações finais:
Seções 7.5, 7.101, 7.103, 14.104 e 22.102 - Não atendem as solicitações da Norma.
Seção 16.102 - Ensaio não realizado.
Ensaios realizados com o acompanhamento de (Apenas primeiro dia de ensaios):
Srta. Monique Vaillé - Representante INMETRO;
Sr. Sergio Peterca - Representante IPEM-SP;
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Anexo 1: Fotos representativas das amostras ensaiadas
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Anexo 2: Amostras lacradas
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