
CHECK LIST PROJETO PARTICULAR ND.65 - MINIGERAÇÃO          
         

Cliente não possui UC ligada no endereço da Geração  

Demanda já Contratada a qual Supre a Necessidade da  Geração

            Informação necessária para Uc já ligada

 ART do estudo de proteção 

Geração em Unidade Consumidora Nova

            Cliente possui UC ligada no endereço da  Geração                                                Cliente possui UC ligada no endereço da Geraçã o 

Geração em UC Existente que não Possui Contrato de Demanda

UC Ligada com Proteção em Média Tensão (MT) 

Contratação de Demanda apenas para permitir a Geraç ão Contratação de Demanda para utilização de Carga e  Geração 

UC Ligada sem Proteção em Média tensão (MT) 

Formulário ND.64 F001 

Formulário de Informações para Solicitação de Acess o  - modelo ND64 - F005

1 - DOCUMENTOS TÉCNICO (flegar ao lado os documentos anexo ao processo)

O projeto deve conter uma folha com o índice com a relação de todos os documentos exigidos por esta no rma e efetivamente enviados

Carta de encaminhamento

Para geração em local  que não possui UC ligada ou há a necessidade de adequação da proteção para médi a tensão (MT), além do projeto de minigeração,  apr esentar projeto conforme ND20 – Fornecimento de Ene rgia Elétrica em Tensão 
Primária de Distribuição. 

ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de minigeração

Diagrama unifilar detalhado conforme norma ND 65

Diagrama trifilar completo conforme norma ND 65

Diagramas funcionais de comando dos equipamentos en volvidos com o paralelismo, onde também deve ser de talhado os sistema de alimentação auxiliar da prote ção de interligação.

Plantas, cortes e vistas das instalações adicionais  para adequação do paralelismo

Os desenhos e diagramas deverão ser entregues em fo rmato que garanta a correta leitura e interpretação

Termo de responsabilidade pelo sistema de aterramen to conforme orientações da ND.20, acompanhado e, pa ra consulta

Relatório de ensaio dos principais equipamentos da proteção de interligação (TCs, TPs, disjuntores e r elé)

Lista de documentos mínimos, baseados nesta norma, onde todos os documentos devem ser numerados e poss ui local para a indicação de revisão necessária

 OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) 

Marque com "sim" apenas os itens abaixo referente a descrição de entrada do processo da Minigeração

Geração em UC Existente que Possui Contrato de Dema nda

Memorial Descritivo conforme norma ND 65

Estudos de viabilidade (fluxo de potência, proteção  e transitórios eletromecânicos) de acordo com o ti po de paralelismo (momentâneo, continuo sem exporta ção ou contínuo com exportação)

Catálogos e instruções de instalação e manutenção d os relés de proteção exigidos pela ELEKTRO

2- DOCUMENTOS COMERCIAIS NECESSÁRIOS

Cópia do CPF e RG para pessoa Física

Cópia do CPF e RG do(s) representante(s) legal (is)  indicados na Ficha Individual ou Contrato Social o u Estatuto Social

Formulário para cadastro de Unidades Consumidoras p articipantes do Sistema de Compensação

Cópia do Contrato Social da empresa e/ou última alt eração contratual (Pessoa Jurídica)

Cópia do Estatuto Social e Ata de Assembleia que el egeu a diretoria atual (Pessoa Jurídica)

Cópia da Procuração (caso se aplique)

Cópia da Declaração Individual/Empresarial para Pes soa Física com CNPJ


