
Ensaios Elétricos

Laboratório
de Metrologia

Oferece serviços de calibração em diversos equipamentos para 
indústrias, prestadores de serviço, universidades e centros de 
pesquisas nas competências de eletricidade, temperatura, 
tempo e frequência. Conta também com serviço de 
calibração de medidores eletrônicos do sistema de 
medição e faturamento (SMF) em usinas e subestações, 
conforme os procedimentos do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

Com competência técnica e experiência de mercado, os 
clientes do Laboratório de Metrologia têm a garantia da 
contratação de serviços de ensaios e calibrações que 
apresentam resultados confiáveis, assegurados por meio do 
nosso sistema da qualidade dentro dos padrões 
estabelecidos pela Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025).

Realização de ensaios
em medidores de energia

A área de Ensaios Elétricos e Materiais do Lactec presta serviços, consultoria e suporte à pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) em seus laboratórios de alta tensão, compatibilidade eletromagnética, compati-
bilidade dielétrica, condições climáticas e intemperismo artificial, metrologia, luminotécnica, ensaios em 
polímeros e análises térmicas.

O Laboratório de Metrologia do Lactec é capacitado para 
atendimento de ensaios e calibrações, utilizando padrões e 
equipamentos de alta exatidão com rastreabilidade 
metrológica nos principais órgãos nacionais, estabelecendo 
vínculo com as unidades do Sistema Internacional (SI). Possui 
serviços acreditados pela Rede Brasileira de Calibração 
(RBC)* e pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios 
(RBLE)*, além de participar de programas de comparação 
interlaboratorial em garantia a sua qualidade e competitividade.



O Laboratório de Metrologia possui também amplo escopo acreditado* para ensaios de 
homologação, conforme Portaria 587 do Inmetro e NBR 14520 em medidores 

eletrônicos, atendendo a indústria e concessionárias de energia.

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@lactec.org.br

Calibrações e ensaios
Para as calibrações e ensaios não acreditados, o Laboratório utiliza padrões
rastreados aos padrões nacionais para as grandezas de capacitância e
indutância e oferece ensaios em sistemas de medição centralizada (SMC),
ensaios em medidores de energia de indução e em medidores e sistemas
encapsulados com relé de carga.

* Confira o escopo completo de atendimento do Lactec no Cgcre nos links
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc  e www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble

Calibração de
grandezas elétricas
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Equipamento para ensaios
em medidores de energia

Conheça os principais serviços oferecidos pelo Laboratório de Metrologia 
acreditados conforme escopo definido pela Cgcre*.

Fontes e medidores de tensão e corrente AC/DC;
Décadas resistivas, medidores de resistência e resistor padrão;
Pilhas padrão;
Padrões de energia e potência ativa e reativa;
Fontes e medidores de potência ativa e reativa;
Medidores de ângulo de fase;
Transformadores de corrente;
Medidores de energia ativa e reativa (também oferecido nas instalações do cliente).

Geradores e medidores de frequência;
Frequencímetros e geradores de função.

Calibrações em eletricidade:

Calibrações em tempo e frequência:

Ensaios em medidores eletrônicos de energia.
Ensaios:


