
Ensaios Elétricos

Laboratório
de Alta Tensão

O espaço para ensaios de Alta Tensão possui 21 metros de altura, 
em 768 m², com condições de movimentação de cargas de até 
150 toneladas e ensaios em equipamentos de classe de tensão de 
até 550 kV. A área secundária possui 64 m², em quatro metros de 
altura, para ensaios em transformadores de distribuição e outros 
serviços.

Medição de fator de dissipação e capacitância

Capacidade do Laboratório:

Impulso Atmosférico – Até 3200 kV, 160kJ;

Impulso de Manobra – Até 2800 kV, 160kJ;

Tensão Alternada 60Hz – Até 650 kV (a seco);

Tensão Alternada 60Hz – Até 600 kV (sob chuva);

Descargas Parciais e Rádio Interferência – Até 600 kV;

Capacitância e Tangente Delta – Até 600 kV.

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

A infraestrutura do Laboratório de Alta Tensão do Lactec permite a 
realização de ensaios nas seguintes condições: 

Com uma das estruturas mais modernas do país, o Laboratório de 
Alta Tensão se destaca por sua atuação na pesquisa de soluções 
tecnológicas voltadas à melhoria de equipamentos e sistemas 
elétricos. Participa ativamente do desenvolvimento e controle de 
qualidade de equipamentos e instrumentos elétricos, realizando 
ensaios de rotina, de tipo e ensaios especiais.



Laboratório autorizado para a realização de ensaios
conforme critérios da portaria Inmetro nº 378/2010,  em

atendimento ao Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE).

www.lactec.org.br

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

Confira alguns de nossos serviços:
O laboratório realiza ensaios, conforme normas estabelecidas pela Comissão Internacional de Eletrotécnica (IEC), pelo Instituto
de Padrões Nacionais Americanos (Ansi) e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em equipamentos como:

Isoladores e acessórios;

Cadeias de isoladores;

Conectores para subestações;

Cubículos de média tensão;

Chaves seccionadoras;

Reatores de potência;

Transformadores de potencial;

Transformadores de corrente;

Reguladores de tensão;

Religadores de tensão;

Disjuntores de média e alta tensão;

Transformadores de distribuição isolados à óleo;

Transformadores de distribuição a seco;

Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) em atendimento à NR-10;

Outros equipamentos sob consulta.

Calibração de equipamentos em Alta Tensão:

Divisores e fontes de alta tensão alternada (60Hz) – Até 150 kVrms; 

Divisores e fontes de alta tensão contínua – Até 150kV (polaridade negativa); 

Medidores de relação de transformação (TTR);

Transformadores de potencial;

Medidores de fator de potência de isolamento e capacitância;

Além de outros equipamentos sob consulta.

Consultoria:

Acesse: Laboratórios |  Laboratório de Alta Tensão

O corpo técnico do Lactec também está à disposição de seus clientes para serviços de consultoria, 
auxiliando projetistas e fabricantes na resolução de problemas observados durante a realização de 
ensaios de Alta Tensão.

O Lactec realiza calibrações seguindo padrões nacionais e internacionais em:

*Confira o escopo completo dos ensaios acreditados no link
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble.


