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Publication numbers Title Current assignees

BR102018010821 A1 ELEJOR CENTRAIS

ELÃ**TRICAS DO RIO

JORDÃ**O, ...

BR102018002023 A1 COMPANHIA DE

ELETRICIDADE DO

ESTADO BAHIA COELBA, ...

BR102015012740 A1 Sistema de verificação de transformadores de corrente em

campo

CENTRAIS ELÉTRICAS DO

NORTE, ...

BR102016028333 A1 Regulador de baixa tensão paralelo para atendimento 
temporário e imediato

COMPANHIA DE

ELETRICIDADE DO

ESTADO BAHIA COELBA, ...

BR102016022125 A1 Regulador de baixa tensão para atendimento temporário e

imediato

COMPANHIA DE

ELETRICIDADE DO

ESTADO BAHIA COELBA, ...

BR102016015462 A1 Revestimento nanométrico para mitigação de reação álcali-

agregado em concreto de cimento portland

ELEJOR CENTRAIS

ELETRICAS DO RIO

JORDAO, ...

BR102015012722 A1 Equipamento robotizado telecomandado para poda de

árvores junto à rede elétrica energizada

FEERGS FERRAMENTAS E

EQUIPAMENTOS

ELÃ**TRICOS, ...

BR102015008151 A1 Equipamento para monitorar a bioincustração em sistemas

de resfriamento de usinas hidrelétricas

INSTITUTE DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO

INSTITUTE LACTEC

BR102014031771 A1 Ferramenta hidráulica multifuncional FEERGS FERRAMENTAS E

EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS, ...

BR102015029513 A1 Equipamento de coleta de aldeídos em veículos automotivos

e similares

INSTITUTE DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO

INSTITUTE LACTEC

BR102015031438 A1 Sistema de medição/cálculo da corrente de desequilíbrio em

redes elétricas trifásicas sem conexão física entre as três

fases

INSTITUTE DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO

INSTITUTE LACTEC

BR102015031451 A1 Equipamento medidor de corrente elétrica em redes de

distribuição com alimentação por célula fotovoltaica e

supercapacitor

INSTITUTE DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO

INSTITUTE LACTEC

BR102013026485 A1 Sistema em fluxo contínuo para monitoramento da formação CENTRAIS ELÉTRICAS DO
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Publication numbers Title Current assignees

de biofilme em substrato sólido por técnicas microscópicas e

eletroquímicas

NORTE, ...

BR102012009922 A1 Invólucro para chave-fusível de distribuição COMPANHIA ENERGETICA

DO MARANHAO CEMAR, ...

BR102015027008 A1 Aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção

no fornecimento de energia elétrica

COMPANHIA ENERGETICA

DO RIO GRANDE DO

NORTE COSERN, ...

BR202012016924 U1 Espaçador regulador de redes em baixa tensão FEERGS FERRAMENTAS E

EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS, ...

BR102012009699 A1 Dispositivo semicondutor para alívio de campo elétrico sobre 
isoladores de redes aéreas protegidas para regiões de 
agressividade ambiental

COELBA COMPANHIA DE

ELETRICIDADE BAHIA, ...

BR102013032131 A1 Ferramenta hidráulica para aplicação de conector tipo cunha COMPANHIA DE

ELETRICIDADE BAHIA

COELBA, ...

BR102013032128 A1 Cobertura rígida fotoluminescente e/ou fosforescente para 
linha viva

COELBA COMPANHIA DE

ELETRECIDADE DO

ESTADO BAHIA, ...

BR102013031167 A1 Estrutura de apoio para a verticalização estabilizada de 
postes de concreto em solos instáveis

COMPANHIA DE

ELETRICIDADE BAHIA

COELBA, ...

BR102013030758 A1 Estrutura de apoio para a verticalização estabilizada de 
postes de concreto em solos instáveis

COMPANHIA DE

ELETRICIDADE BAHIA

COELBA, ...

BR102013030759 A1 Estrutura de apoio para verticalização estabilizada de postes 
de concreto em solos instáveis

COMPANHIA DE

ELETRICIDADE BAHIA

COELBA, ...

BR102012016921 A1 Cinza de folhas de bananeiras como material pozolânico COELBA COMPANHIA DE

ELETRICIDADE DO

ESTADO BAHIA, ...

BR200905245 A2 Sistema mecânico de detecção e comunicação baseado na

medição de variação da tração do cabo no instante do

rompimento do condutor elétrico em redes de distribuição de

energia elétrica

COMPANHIA PAULISTA DE

FORCA & LUZ CPFL, ...

BR102013023630 A1 Sistema identificador de fases para redes de energia elétrica

de média tensão

INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC

BR102013021700 A1 Sensor termosensível para monitoramento de

sobreaquecimento em conexões elétricas

COELBA COMPANHIA DE

ELETRICIDADE DO

ESTADO BAHIA, ...

BR102013010037 A1 Permeâmetro de parede flexível INSTITUTO DE
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Publication numbers Title Current assignees

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC

BR102012031537 A1 Argamassa fotocatalítica para estruturas de concreto em

geral

INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC, ...

BR102012031535 A1 Revestimento nanométrico para isoladores de redes aéreas

de energia elétrica em regiões de agressividade ambiental

COMPANHIA DE

ELETRICIDADE BAHIA

COELBA, ...

BR102012019167 A1 Conector para aterramento temporário de cabos protegidos 
para redes de distribuição elétrica

COMPANHIA PIRATININGA

DE FORCA & LUZ CPFL, ...

BR201104066 A1 INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC, ...

BR201102444 A1 INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC, ...

BR201101469 A2 INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC, ...

BR201100528 A2 COELBA COMPANHIA DE

ELETR DO ESTADO BAHIA,

...

BR201100221 A1 LIGHT SERVICOS DE

ELETRICIDADE, ...

BR201005073 A2 LIGHT SERVIÇOS DE

ELETRICIDADE, ...

BR201006951 A2 LIGHT SERVIÇOS DE

ELETRICIDADE, ...

BR201003877 A2 COMPANHIA ENERGETICA

DO MARANHAO CEMAR, ...

BR201004156 A2 COELBA COMPANHIA DE

ELETRICIDADE BAHIA, ...

BR201001725 A2 INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC

BR201001816 A2

sistema para determinação da quantidade de cloretos 
depositados em superfícies salgadas

sistema para emenda de poste de concreto modulado de 
seção circular no campo

dispositivo adaptador para redes de comunicação sem fio 
autônoma disposta junto a redes de distribuição de energia 
elétrica

sistema para teste de colisão em postes

medidor eletrônico modulado de energia elétrica monofÁsico, 

bifásico e trifásico

dispositivo de vinculação de medidor eletrônico de energia 
elétrica e mostrador remoto de consumo

medidor eletrônico de energia elétrica com mecanismo 
integrado de certificação digital para comunicação segura

transformador de distribuição trifásico com medição 
integrada de energia elétrica

material compósito para injeção de componentes e artefatos 
em geral

base de verificação geradora de ondas acústicas

dispositivo eletromecânico conector para corte LACTEC LIGHT SERVICOS

DE ELETRICIDADE
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Publication numbers Current assignees

BR200804570 A1 COPEL GERACAO &

TRANSMISSAO S

BR200804029 A1 INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC

BR200703181 A1 INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC, ...

BR200701074 A1 SPACECOMM

COMUNICACOES & TECNO,

...

BR200701043 A1 COELBA COMPANHIA DE

ELETRICIDADE, ...

BR200700186 A INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC

BR200603895 A INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC

BR200600595 A INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC

BR200504175 A COMPANHIA PAULISTA DE

FORCA, ...

BR200503502 A COMPANHIA PAULISTA DE

FORCA, ...

BR200503404 A AMPLA ENERGIA E

SERVIÇOS, ...

BR8401165U U INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC

BR8400171U U INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC

BR200304816 A

Title

suporte para sensor de emissão acústica

anexo articulado para barreiras acústicas

lacre eletrônico para conjunto de medição de energia elétrica

Dispositivos para monitoramento eletrônico de custódia

sistema para substituição de condutores em redes de média 
e baixa tensão em linha viva

sistema detector de desvio de energia elétrica para 
instalações de consumidores em média tensão

fechadura eletrotônica para controle e monitoramento de 
acesso a gabinetes

Sistema de localização remota da ruptura do isolamento dos 
cabos das redes subterrâneas ramificadas

rede experimental de distribuição de energia elétrica

Sistema de detecção e comunicação de rompimento de 
condutor elétrico em redes de distribuição de energia elétrica

sistema de lacre eletrônico para conjunto de medição de 
energia elétrica

sistema pessoal de controle de ruído acústico por 
interferência destrutiva

Disposição construtiva introduzida em sensores para medida 
de corrente de fuga em buchas capacitivas

Sensor passivo para medida de corrente de fuga em buchas 
capacitivas

INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O
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DESENVOLVIMENTO -

LACTEC

BR200304815 A Sensor ativo para medida de corrente de fuga em buchas

capacitivas

INSTITUTO DE

TECNOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO -

LACTEC
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Family 1/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018010821

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-12

Earliest priority date

2018-05-28

Latest standardized assignees - inventors removed

ELEJOR CENTRAIS ELÃ**TRICAS DO RIO JORDÃ**O

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUTOS LACTEC

Family 2/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018002023

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-02-06

Earliest priority date

2018-01-30

Latest standardized assignees - inventors removed

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO BAHIA COELBA

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUTOS LACTEC

Family 3/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015012740

BR102015012740

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-08-22

2017-12-19

Earliest priority date

2015-06-01

Title

(BR102015012740)

Sistema de verificação de transformadores de corrente em campo

Abstract

(BR102015012740)

sistema de verificação de transformadores de corrente em campo descreve-se a presente patente de invenção como um

sistema de verificação de transformadores de corrente em campo que, de acordo com as suas características, propicia a

formação de um sistema de verificação em estrutura própria e específica do tipo móvel e destinado a calibração de

transformadores de corrente convencionais (2a) em campo através de um transdutor ótico de corrente como padrão de

referência e apto à instalação em barramentos de extra alta tensão, com vistas a possibilitar de forma extremamente

prática, segura e precisa uma completa otimização no conjunto de procedimentos destinados a verificação do estado

operativo dos transformadores de corrente (2a) instalados no sistema elétrico no que se refere à exatidão dos mesmos,
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com larga escala, curto período de tempo e sem a necessidade de desligamento e interrupção do fornecimento de energia

elétrica, aliado a portabilidade, exatidão e flexibilidade.

Inventors

CELSO FABRÍCIO DE MELO JÚNIOR

JOSÉ ARINOS TEIXEIRA JÚNIOR

PEDRO HENRIQUE MENDONÇA SANTOS

Latest standardized assignees - inventors removed

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Images

Family 4/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028333

BR102016028333

Publication kind codes

A1

A2
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Publication dates

2016-12-27

2018-06-19

Earliest priority date

2016-12-02

Title

(BR102016028333)

Regulador de baixa tensã**o paralelo para atendimento temporã**rio e imediato

Abstract

(BR102016028333)

regulador de baixa tensão paralelo para atendimento temporário e imediato, descreve-se a presente patente de invenção

como um regulador de baixa tensão para atendimento temporário e imediato que, de acordo com as suas características,

propicia a formação de um regulador de baixa tensão paralelo (1) em estrutura própria e específica do tipo portátil com

operação automática e comunicação remota para cada unidade consumidora de energia elétrica e baseada em uma placa

de circuito impresso (2) integrada por blocos de circuito eletrônico e conectada através do comutador eletrônico (a) com

chaves eletrônicas (b) e relê (c) as bobinas dos dois transformadores de corrente e de potencial (d), com vistas a

possibilitar uma completa otimização nos procedimentos de regulação da tensão da energia elétrica fornecida em baixa

tensão a cada uma das unidades consumidoras para atendimento individualizado e imediato da reclamação realizada pelo

consumidor, aliado a elevada eficiente e baixo custo operacional e, tendo como base, um regulador de baixa tensão

paralelo (1) com grande resistência, segurança e versatilidade.

Inventors

AMANDA CANESTRARO

ANDRE RUBENS DE ALMEIDA

BRUNO DOS SANTOS MOTA

CARLOS GABRIEL BIANCHIN

ELIANE SILVA CUSTÓDIO

GUILHERME PEREIRA DE RESENDE

MARCELO ANTONIO RAVAGLIO

MARIO ANTONIO DUARTE BOMFIM

RICARDO COSTA SCHOLZ

SIGNIE LAUREANO FRANÇA SANTOS

Latest standardized assignees - inventors removed

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO BAHIA COELBA

INSTITUTE DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTS LACTEC

Family 5/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016022125

BR102016022125

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-10-04

2018-04-10

Earliest priority date

2016-09-26

Title

(BR102016022125)
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Regulador de baixa tensão para atendimento temporário e imediato

Abstract

(BR102016022125)

regulador de baixa tensão para atendimento temporário e imediato, descreve-se a presente patente de invenção como um

regulador de baixa tensão para atendimento temporário e imediato que, de acordo com as suas características, propicia a

formação de um regulador de baixa tensão (1) em estrutura própria e específica do tipo portátil com operação automática

e comunicação remota para cada unidade consumidora de energia elétrica e baseada em uma placa de circuito impresso

(2) integrada por blocos de circuito eletrônico e conectada através do comutador eletrônico (a) as bobinas de tap's (b) e

excitação (c) do transformador (d), com vistas a possibilitar uma completa otimização nos procedimentos de regulação da

tensão da energia elétrica fornecida em baixa tensão a cada uma das unidades consumidoras para atendimento

individualizado e imediato da reclamação realizada pelo consumidor, aliado a elevada eficiente e baixo custo operacional

e, tendo como base, um regulador de baixa tensão (1) com grande resistência, segurança e versatilidade.

Inventors

AMANDA CANESTRARO

ANDRE RUBENS DE ALMEIDA

BRUNO DOS SANTOS MOTA

CARLOS GABRIEL BIANCHIN

ELIANE SILVA CUSTÓDIO

GUILHERME PEREIRA DE RESENDE

MARCELO ANTONIO RAVAGLIO

MARIO ANTONIO DUARTE BOMFIM

RICARDO COSTA SCHOLZ

SIGNIE LAUREANO FRANÇA SANTOS

Latest standardized assignees - inventors removed

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO BAHIA COELBA

INSTITUTE DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTS LACTEC

Family 6/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016015462

BR102016015462

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-07-12

2018-01-16

Earliest priority date

2016-06-30

Title

(BR102016015462)

Revestimento nanométrico para mitigação de reação álcali-agregado em concreto de cimento portland

Abstract

(BR102016015462)

"revestimento nanométrico para mitigação de reação álcali-agregado em concreto de cimento portland", descreve-se como

um revestimento nanométrico para mitigação de reação álcali-agregado em concreto de cimento portland que, de acordo

com as suas características, baseia-se em um revestimento nanométrico na forma de filme superficial aderente resultante

de sua projeção sobre a superfície do agregado e com composição à base de nonomateriais metálicos como ferro, titânio,

alumínio, terras raras e seus óxidos com características reativas mitigadoras da reação álcali-agregado - raa aplicado
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sobre os agregados graúdos de granulometria superior a 4,8 mm, com vistas a possibilitar uma completa otimização na

mitigação do efeito de expansão linear e volumétrica da raa causado por alguns agregados reativos utilizados para a

produção de concreto de cimento portland aos limites estabelecidos em norma a partir de um meio reativo causado pelos

materiais metálicos nanoestruturados e amorfos depositados em reator de plasma frio cc pulsado, assim como possibilite

um aumento considerável da vida útil das estruturas com estes componentes como um todo.

Inventors

BETINA LEPRETTI MEDEIROS

EMERSON LUIZ ALBERTI

EVANDRO DE MESQUITA SILVA

KLEBER FRANKE PORTELLA

MARIANA D´OREY GAIVÃO PORTELLA

MAURÍCIO MAZUR

SIDNEI ANTÔNIO PIANARO

Latest standardized assignees - inventors removed

ELEJOR CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDAO

INSTITUTE DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTS LACTEC

Family 7/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015012722

US20160353669

BR102015012722

Publication kind codes

A1

A1

A2

Publication dates

2015-06-09

2016-12-08

2017-07-04

Earliest priority date

2015-06-01

Title

(BR102015012722)

Equipamento robotizado telecomandado para poda de árvores junto à rede elétrica energizada

Abstract

(BR102015012722)

resumo "equipamento robotizado telecomandado para poda de árvores junto à rede elétrica energizada", descreve-se a

presente patente de invenção como um equipamento robotizado telecomandado para poda de árvores junto à rede elétrica

energizada que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um equipamento robotizado

telecomandado (1) em estrutura do tipo eletromecânica disposta acoplada sobre um caminhão (2) e baseada em um braço

robótico (a) com apoio (3), posicionador (4), manipulador (5) e efetuador final (6) - ferramenta de poda, um coletor (7) e um

triturador (8) de resíduos integrados para poda robotizada de árvores junto à rede de energia elétrica energizada, com

vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização no conjunto de

procedimentos destinados a manutenção das redes aéreas de distribuição de energia elétrica, mais especificamente nas

podas de árvores adjacentes aos condutores das linhas de distribuição de energia elétrica urbanas energizadas, aliado a

completa ergonomia e eliminação da exposição dos técnicos.

Inventors

ALEXANDRE ALBARELLO COSTA
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ANDRÉ LUIS MULLER DA SILVA

DAILTON PEDREIRA CERQUEIRA

DIOGO BIASUZ DAHLKE

EDEMIR LUIZ KOWALSKI

EDUARDO KAZUMI YAMAKAWA

FELIPE ARAÚJO TEIXEIRA NORONHA

HENRY LEONARDO LÓPEZ SALAMANCA

JOSÉ FRANCISCO BIANCHI FILHO

KÁTIA CILENE FALCÃO XAVIER

LUCIANO CAVALCANTE SIEBERT

LUIS RICARDO ALFARO GAMBOA

LUIZ FELIPE RIBEIRO BARROZO TOLEDO

MARIELLA MENDES REVILLA

MARIO ANTONIO DUARTE BONFIM

ROBERTO CHAGAS DE ALMEIDA

RONALDO ANTONIO RONCOLATTO

THIAGO GREBOGE

Latest standardized assignees - inventors removed

FEERGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ELÃ**TRICOS

COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO BAHIA

LACTEC INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

Images

Family 8/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015008151

BR102015008151

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-04-22

2016-11-29
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Earliest priority date

2015-04-10

Title

(BR102015008151)

Equipamento para monitorar a bioincustração em sistemas de resfriamento de usinas hidrelétricas

Abstract

(BR102015008151)

resumo "equipamento para monitorar a bioincustração em sistemas de resfriamento de usinas hidrelétricas", descreve-se

a presente patente de invenção como um equipamento para monitorar a bioincustração em sistemas de resfriamento de

usinas hidrelétricas que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um equipamento de

monitoramento (1) em estrutura própria e específica disposta junto aos sistemas de resfriamento de usinas hidrelétricas e

que proporciona similaridade ao regime de escoamento do fluido e nas condições físico-químicas do fluido de resfriamento

escoando em seu interior, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa

otimização e confiabilidade nos procedimentos de monitoramento e acompanhamento de metodologias de prevenção e

contenção da bioincrustação, bem como a corrosão e formação de lama ferruginosa junto a tubulações e equipamentos

dos sistemas de resfriamento de usinas hidrelétricas, além de possuir baixos riscos de vazamento e danos pessoais e

materiais.

Inventors

FONTANELLA CAMILA GHILARDI CARDOSO

NAKAYAMA DOUGLAS TSUYOSHI

ORLANDI EZEQUIEL DE SOUZA FREIRE

ANDRADE JULIANO DE

BASTOS LEONARDO PUSSIELDI

SANTOS LUIZ EDUARDO DA SILVA DOS

OLIVEIRA MAURICIO BELÉZIA DE

BORGES PATRICIA DAMMSKI

Latest standardized assignees - inventors removed

INSTITUTE DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUTE LACTEC

Family 9/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031771

BR102014031771

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-01-06

2016-08-02

Earliest priority date

2014-12-18

Title

(BR102014031771)

Ferramenta hidráulica multifuncional

Abstract

(BR102014031771)

ferramenta hidráulica multifuncional, descreve-se a presente patente de invenção como uma ferramenta hidráulica

multifuncional que, de acordo com as suas características gerais, possui como princípio básico propiciar a formação de

uma ferramenta hidráulica (2) em estrutura própria e específica do tipo multifuncional alimentada por bateria e baseada em
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uma ferramenta base de acionamento hidráulico que pode ser acoplada a um acessório conector cunha (7) e a um

acessório corte de cabo e terminal tipo prensa terminal (8), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática,

segura e precisa uma completa otimização no conjunto destes procedimentos destinados ao manuseio de cabos junto às

redes de distribuição de energia elétrica pelos técnicos, aliado a completa ergonomia e eliminação da exposição dos

técnicos durante estes procedimentos rotineiros e, tendo como base, uma ferramenta hidráulica (2) com grande

resistência, segurança e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de cabos, condutores, redes de distribuição

de energia elétrica, locais e técnicos.

Inventors

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

DETZEL DANIEL HENRIQUE MARCO

KOWALSKI EDEMIR LUIZ

HERNASKI GUILHERME RACHELLE

JÚNIOR JOSÉ ARINOS TEIXEIRA

MELO JOSÉ SERGIO DE

FALCÃO KATIA CILENE

BOMFIM MARIO ANTONIO D

MACHADO RAFAEL PIRES

BORGES VICTOR SALVINO

Latest standardized assignees - inventors removed

FEERGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Images
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Family 10/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015029513

BR102015029513

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2017-05-30

Earliest priority date

2015-11-25
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Title

(BR102015029513)

Equipamento de coleta de aldeídos em veículos automotivos e similares

Abstract

(BR102015029513)

resumo "equipamento de coleta de aldeídos em veículos automotivos e similares", descreve-se a presente patente de

invenção como um equipamento de coleta de aldeídos em veículos automotivos e similares que, de acordo com as suas

características, propicia a formação de um equipamento medidor de aldeídos (1) em estrutura móvel própria e específica

do tipo físico-química baseada em uma unidade móvel autônoma para coleta de amostras de gases de exaustão do

escape de motores de combustão interna usando cartuchos (8), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática,

segura e precisa uma completa otimização no conjunto de procedimentos destinados a realizar a coleta e a medição de

aldeídos presentes nos gases de exaustão de escapamento por meio de cartuchos (8) e que possa ser utilizado tanto nos

testes de emissões em salas de ensaios de motores e de chassis de laboratório de emissões veiculares e, tendo como

base, um equipamento de coleta de aldeídos (1) com grande resistência, segurança e versatilidade.

Inventors

DENNIS REMPEL

ERNANI ARTHUR KRUGER

HARLEN FEIJÓ BÓRIO

LUIZ CARLOS DAEMME

RENATO DE ARRUDA PENTEADO NETO

RICARDO HENRIQUE MORETON GODOI

Latest standardized assignees - inventors removed

INSTITUTE DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUTE LACTEC

Family 11/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031438

BR102015031438

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-29

2017-06-20

Earliest priority date

2015-12-15

Title

(BR102015031438)

Sistema de medição/cálculo da corrente de desequilíbrio em redes elétricas trifásicas sem conexão física entre as três

fases

Abstract

(BR102015031438)

resumo "sistema de medição/cálculo da corrente de desequilíbrio em redes elétricas trifásicas sem conexão física entre as

três fases", descreve-se a presente patente de invenção como um sistema de medição/cálculo da corrente de

desequilíbrio em redes elétricas trifásicas sem conexão física entre as três fases que, de acordo com as suas

características, propicia a formação de um sistema de medição/cálculo da corrente de desequilíbrio (1) em estrutura do

tipo eletromecânica e baseada em um sensor de corrente com fonte de energia por célula solar fotovoltaica e fonte

secundária a supercapacitor (2) para cada fase da rede elétrica trifásica e um módulo concentrador (3) de comunicação

integrado ou não a um dos sensores de corrente com célula fotovoltaica e supercapacitor (2), ambos conectados
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remotamente entre si e a uma central de comando e comandados por um programa de computador, com vistas a otimizar

os procedimentos de medição/cálculo da corrente de desequilíbrio em redes elétricas trifásicas através do sincronismo,

estabelecimento da referência, amostragem de correntes e cálculo de fasores e da corrente de desequilíbrio em campo,

além de instalação/desinstalação sem interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Inventors

CARLOS ADEMAR PURIM

FRANCISCO JOSE ROCHA DE SANTANA

GUILHERME PEREIRA DE RESENDE

RAFAEL WAGNER

RODRIGO JARDIM RIELLA

VILSON RODRIGO MOGNON

VÓLDI COSTA ZAMBENEDETTI

Latest standardized assignees - inventors removed

INSTITUTE DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUTE LACTEC

Family 12/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031451

BR102015031451

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-29

2017-06-20

Earliest priority date

2015-12-15

Title

(BR102015031451)

Equipamento medidor de corrente elétrica em redes de distribuição com alimentação por célula fotovoltaica e

supercapacitor

Abstract

(BR102015031451)

resumo "equipamento medidor de corrente elétrica em redes de distribuição com alimentação por célula fotovoltaica e

supercapacitor", descreve-se a presente patente de invenção como um equipamento medidor de corrente elétrica em

redes de distribuição com alimentação por célula fotovoltaica e supercapacitor que, de acordo com as suas características,

propicia a formação de um equipamento medidor em estrutura do tipo eletromecânica baseada em um sensor de corrente

(1) com fonte de energia por célula solar fotovoltaica (1f) e fonte secundária a supercapacitor (1g) para cada fase da rede

de distribuição e um módulo concentrador integrado ao sensor de corrente (1), com vistas a possibilitar uma completa

otimização nos procedimentos de medição da corrente elétrica em redes de energia elétrica através

instalação/desinstalação sem necessidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica e inexistência de

manutenção periódica por mais de quinze anos.

Inventors

CARLOS ADEMAR PURIM

FRANCISCO JOSE ROCHA DE SANTANA

GUILHERME PEREIRA DE RESENDE

RAFAEL WAGNER

RODRIGO JARDIM RIELLA

VILSON RODRIGO MOGNON
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VÓLDI COSTA ZAMBENEDETTI

Latest standardized assignees - inventors removed

INSTITUTE DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUTE LACTEC

Family 13/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013026485

BR102013026485

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-11-17

2016-05-24

Earliest priority date

2013-10-14

Title

(BR102013026485)

Sistema em fluxo contínuo para monitoramento da formação de biofilme em substrato sólido por técnicas microscópicas e

eletroquímicas

Abstract

(BR102013026485)

sistema em fluxo contínuo para monitoramento da formação de biofilme em substrato sólido por técnicas microscópicas e

eletroquímicas, descreve-se como um sistema em fluxo contínuo para monitoramento da formação de biofilme em

substrato sólido por técnicas microscópicas e eletroquímicas que, de acordo com as suas características, propicia a

formação de um sistema em ?uxo contínuo de monitoramento que permite análises microscópicas e espectroscopia por

infravermelho dos microorganismos aderidos à superfície alvo e análises eletroquímicas das alterações na interfase

substrato sólido/líquido circulante ~ biofilme sobre substrato sólido, com vistas a possibilitar de forma extremamente

prática, segura e precisa uma completa otimização na avaliação do padrão de adesão e evolução do biofilme utilizam-se

técnicas microscópicas e espectroscopia por infravermelho e eletroquímicas que permitem identificar os parâmetros

importantes no processo de colonização e maturação do biofilme sobre os substratos sólidos.

Inventors

PIMENTEL IDA CHAPAVAL

BERTON MARCOS ANTÔNIO COELHO

DALZOTO PATRÍCIA DO ROCIO

MARANGONI PAULO ROBERTO DANTAS

Latest standardized assignees - inventors removed

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Images
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Family 14/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012009922

BR102012009922

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-07

2016-08-09

Earliest priority date

2012-04-27

Title

(BR102012009922)
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Invólucro para chave-fusível de distribuição

Abstract

(BR102012009922)

involúcro para chave-fusível de distribuição descreve-se a presente patente de invenção como um involúcro para chave-

fusível de distribuição que , de acordo com as suas características, propicia a formação de um invólucro (1) em estrutura

própria e específica do tipo mecânica baseada na perfeita interação com as chaves-fusíveis (a) das redes de distribuição

de energia elétrica - sem modificar nenhuma das características destas chaves-fusíveis (a) atualmente existentes , com

vistas a possibilitar de forma estremamente prática, segura e precisa uma completa otimização no conjunto de

procedimentos destinados a impedir/dificultar que pessoas não autorizadas intervenham no funcionamento das chaves-

fusíveis (a) em quaisquer circustância e garantindo pleno funcionamento das chaves-fusíveis (a) existentes ou a serem

instaladas, além de sinalizar visualmente quando da ocorrência de atuação do elo-fusível e ,tendo como base , um

invólucro (1) com grande resistência, segurança e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de redes de

distribuição de energia elétrica , chaves-fusíveis (a) locais e usuários em geral.

Inventors

LAZZARETTI ANDRE EUGÊNIO

NEGREIROS DANIEL CAMPOS

KOWALSKI EDEMIR LUIZ

TOLEDO LUIZ FELIPE RIBEIRO BARROZO

RAVAGLIO MARCELO ANTONIO

NETO MATIAS SOARES

Latest standardized assignees - inventors removed

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Images

©Questel - FAMPAT Page 19 2018/07/30



Family 15/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015027008

BR102015027008

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-11-03
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2017-05-02

Earliest priority date

2015-10-23

Title

(BR102015027008)

Aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento de energia elétrica

Abstract

(BR102015027008)

aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento de energia elétrica, descreve-se a presente

patente de invenção como um aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento de energia que,

de acordo com as suas características, propicia a formação de um aferidor de medidores (1) em estrutura própria e

específica do tipo eletroeletrônica baseada em uma unidade de verificação de medidores de energia elétrica (a) tendo

placa controladora, interface homem máquina (ihm) e conector especial para aplicação junto aos medidores de energia

elétrica (a), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização nos

procedimentos de aferição de medidores de energia elétrica (a) eletromecânicos ou eletrônicos diretamente no local onde

se encontra instalado e sem a necessidade do desligamento do cliente no momento desta aferição do medidor de energia

elétrica (a), aliado ao cumprimento das normas específicas de verificação.

Inventors

ANDRÉ RUBENS DE ALMEIDA

DILMARI SEIDEL

JONAS LEVI MOURA DO REGO

OTÁVIO CÉZAR LIMA

RICARDO MUZZOLON SCHMAL

ROGERS DEMONTI

Latest standardized assignees - inventors removed

COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

INSTITUTE DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUTE LACTEC

Family 16/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202012016924

BR202012016924

Publication kind codes

U1

U2

Publication dates

2014-10-07

2016-02-02

Earliest priority date

2012-07-10

Title

(BR202012016924)

Espaçador regulador de redes em baixa tensão

Inventors

SILVA ALEXANDRE MULLER DA

KOWALSKI EDEMIR LUIZ

MUNARO MARILDA

Latest standardized assignees - inventors removed

FEERGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
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INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Family 17/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012009699

BR102012009699

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-21

2016-02-23

Earliest priority date

2012-04-25

Title

(BR102012009699)

dispositivo semicondutor para alívio de campo elétrico sobre isoladores de redes aéreas protegidas para regiões de

agressividade ambiental

Abstract

(BR102012009699)

dispositivo semicondutor para alívio de campo elétrico sobre isoladores de redes aéreas protegidas para regiões de

agressividade ambiental descreve-se a presente patente de invenção como um dispositivo semicondutor para alívio de

campo elétrico sobre isoladores de redes aéreas protegidas para regiões de agressividade ambiental que , de acordo com

as características, propicia um dispositivo semicondutor (1) em estrutura própria e específica do tipo mecânica e baseada

em um tubo extruturado de material semicondutivo aplicado sobre os cabos condutores (a) cobertos em pontos de

amarração , principalmente nas regiões de contato com os isoladores (b) em redes aéreas de distribuição de energia

protegidas , com vistas a possibilitar uma completa otimização no conjunto de procedimentos destinados a reduzir ou

mesmo neutralizar a ocorrência de trilhamento elétrico nos pontos de amarração de cabos condutores cobertis (a) com os

isoladores (b) em redes aéreas de distribuição de energia elétrica protegidas, além de viabilizar a utilização das redes

aéreas de distribuição de energia elétrica protregida em regiões de alte agressividade ambiental.

Inventors

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

PIAZZA FERNANDO

SILVA GUILHERME CUNHA DA

PORTELLA KLEBER FRANKE

CABUSSÚ MARIO SEIXAS

INONE PAULO CESAR

SALLES ROGERIO NASCIMENTO

JÚNIOR SEBASTIÃO RIBEIRO

Latest standardized assignees - inventors removed

COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE BAHIA

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Images
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Family 18/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013032131

BR102013032131

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-10-13

Earliest priority date

2013-12-13

Title

(BR102013032131)

ferramenta hidráulica para aplicação de conector tipo cunha

Abstract

(BR102013032131)

ferramenta hidráulica para aplicação de conector tipo cunha, descreve-se a presente patente de invenção como urna

ferramenta hidráulica para aplicação de conector tipo cunha que, de acordo com as suas características, propicia a

formação de uma ferramenta hidráulica (1) para aplicação de conector tipo cunha (a) em estrutura própria e específica do

tipo mecânica e baseada na interligação por mangueira (3) de uma bomba hidráulica (2) para bombeamento de fluido e

um aplicador de conector (5) para fixação do conector tipo cunha (a), com vistas a possibilitar de forma extremamente

prática, segura e precisa uma completa otirnização nos procedimentos de aplicação de conectores tipo cunha (a) na

junção de condutores de linha viva, além de melhorar a manutenção de redes de energia elétrica e, tendo corno base,

urna fcrrarnenta hidráulica (1) com grande resistência, segurança e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama

conectores tipo cunha (a), condutores (b) de linha viva, locais e usuários em geral.

©Questel - FAMPAT Page 23 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102012009699&ekey=1680&xpn=BR102012009699&kind=A1


Inventors

SANTOS ANTONIO LEÃO DOS

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

KOWALSKI EDEMIR LUIZ

HERNASKI GUILHERME RACHALLE

NASCIMENTO ISAÚ DE OLIVEIRA DO

JÚNIOR JOSE ARINOS TEIXEIRA

XAVIER KATIA CILENE FALCÃO

RAVAGLIO MARCELO ANTONIO

MUNARO MARILDA

PINHEIRO MARIO JOSÉ COSTA

MACHADO RAFAEL PIRES

BORGES VICTOR SALVINO

Latest standardized assignees - inventors removed

COMPANHIA DE ELETRICIDADE BAHIA COELBA

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Images

Family 19/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013032128
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BR102013032128

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-10-13

Earliest priority date

2013-12-13

Title

(BR102013032128)

cobertura rígida fotoluminescente e/ou fosforescente para linha viva

Abstract

(BR102013032128)

cobertura rígida fotoluminescente e/ou fosforescente para linha viva, descreve-se a presente patente de invenção corno

urna cobertura rígida fotolurninescente e/ou fosforescente para linha viva que, de acordo com as suas características,

propicia a formação de uma cobertura rígida (1) em estrutura própria e específica do tipo mecânica na forrna de um

composto com formulação a base de polietileno de alta densidade - pead, material fotoluminescente fosforescente ou

fluorescente e composto antioxidante e obtido por um processo de homogeneização e injeção, com vistas a possibilitar de

forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização nos procedimentos de aplicação de

equipamentos de proteção coletiva - epc, primordialmente coberturas rígidas (1) isolantes para condutores, cruzetas,

postes e isoladores nos serviços em linha viva tanto diurnos corno noturnos, aliado a excelente visualização das

coberturas rígidas (1) e proteção dos técnicos das concessionarias de distribuição de energia elétrica.

Inventors

SANTOS ANTONIO LEÃO DOS

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

KOWALSKI EDEMIR LUIZ

HERNASKI GUILHERME RACHELLE

NASCIMENTO ISAÚ DE OLIVEIRA DO

TEIXEIRA JOSE ARINOS JUNIOR

XAVIER KATIA CILENE FALCÃO

RAVAGLIO MARCELO ANTONIO

MUNARO MARILDA

PINHEIRO MARIO JOSÉ COSTA

MACHADO RAFAEL PIRES

BORGES VICTOR SALVINO

Latest standardized assignees - inventors removed

COELBA COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO ESTADO BAHIA

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Images
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Family 20/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013031167

BR102013031167

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-11-03

Earliest priority date

2013-12-04

Title

(BR102013031167)

estrutura de apoio para a verticalização estabilizada de postes de concreto em solos instáveis

Abstract

(BR102013031167)

estrutura de apoio para a verticalização estabilizada de postes de concreto em solos instáveis, descreve-se a presente

patente de invenção como uma estrutura de apoio para a verticalização estabilizada de postes de concreto em solos

instáveis que, de acordo com as suas características, propicia a formação de uma estrutura de apoio (1) própria e

específica do tipo mecânica assentada diretamente em solos instáveis e ao redor dos postes de concreto (a),

primordialmente o modelo armado do tipo duplo "t" aplicado em redes de distribuição de energia elétrica em geral, com

vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma otimização nos procedimentos destinados a

garantir a estabilidade e a verticalidade dos postes de concreto (a) que servem como sustentação para os condutores das

redes aéreas de energia elétrica em solos instáveis e, tendo como base, uma estrutura de apoio (1) com grande

resistência, segurança e versatilidade adaptável a uma vasta gama de postes de concreto (a), solos instáveis e redes de

distribuição de energia elétrica.

Inventors

JOUKOSKI ALEX

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

PORTELLA KLEBER FRANKE

LACERDA LUIZ ALKIMIN DE

BOMFIM MARIO ANTONIO DUARTE

GUIMARÃES PAULO VERGILIO JR

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 21/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013030758

BR102013030758

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-10-27

Earliest priority date

2013-11-29

Title

(BR102013030758)

estrutura de apoio para a verticalização estabilizada de postes de concreto em solos instáveis

Abstract

(BR102013030758)

estrutura de apoio para a verticalização estabilizada de postes de concreto em solos instáveis, descreve-se a presente

patente de invenção corno uma estrutura de apoio para a verticalização estabilizada de postes de concreto em solos

instáveis que, de acordo com as suas características, propicia a formação de uma estrutura de apoio (1) ou (2) própria e

específica do tipo mecânica assentada diretamente em solos instáveis e ao redor dos postes de concreto (a),

prirnordialmente o modelo armado do tipo duplo "t" aplicado em redes de distribuição de energia elétrica em geral, com

vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma otirnização nos procedimentos destinados a

garantir a estabilidade e a verticalidade dos postes de concreto (a) que servem como sustentação para os condutores das

redes aéreas de energia elétrica em solos instáveis e, tendo como base, uma estrutura de apoio (1) ou (2) com grande

resistência, segurança e versatilidade adaptável a uma vasta gama de postes de concreto (a), solos instáveis e redes de

distribuição de energia elétrica.

Inventors

JOUKOSKI ALEX

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

PORTELLA KLEBER FRANKE

LACERDA LUIZ ALKIMIN DE

BOMFIM MARIO ANTONIO DUARTE

GUIMARÃES PAULO VERGILIO JR

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 22/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013030759

BR102013030759

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-10-27

Earliest priority date

2013-11-29

Title

(BR102013030759)

estrutura de apoio para verticalização estabilizada de postes de concreto em solos instáveis

Abstract

(BR102013030759)

estrutura de apoio para a verticalização estabilizada de postes de concreto em solos instáveis, descreve-se a presente

patente de invenção como uma estrutura de apoio para a verticalização estabilizada de postes de concreto em solos

instáveis que, de acordo com as suas características, propicia a formação de urna estrutura de apoio (1) ou (2) própria e

espccífica do tipo mecânica assentada diretamente em solos instáveis e ao redor dos postes de concreto (a),

primordialmente o modelo armado do tipo duplo "t" aplicado em redes de distribuição de energia elétrica, com vistas a

possibilitar de forma extremamente prática. segura e precisa uma otimização nos procedimentos destinados a garantir a

estabilidade e a verticalidade dos postes de concreto (a) que servem como sustentação para os condutores das redes

aéreas de energia elétrica em solos instáveis e, tendo como base, uma estrutura de apoio (1) ou (2) com grande

resistência, segurança e versatilidade adaptável a uma vasta gama de postes de concreto (a), solos instáveis e redes de

distribuição de energia elétrica.

Inventors

JOUKOSKI ALEX

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

PORTELLA KLEBER FRANKE

LACERDA LUIZ ALKIMIN DE

BOMFIM MARIO ANTONIO DUARTE

GUIMARÃES PAULO VERGILIO JR

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 23/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012016921

BR102012016921

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-07

2015-10-20

Earliest priority date

2012-07-10

Title

(BR102012016921)

cinza de folhas de bananeiras como material pozolânico

Abstract

(BR102012016921)

cinza de folhas de bananeiras como material pozolânico, descreve-se a presente patente de invençào como cinza de

folhas de bananeiras como material pozolânico que, de acordo com as suas características, propicia a obtenção de um

material pozolânico baseado em cinza de folhas de bananeiras e obtido por meio de um processo próprio de coleta,

queima e moagem das folhas de bananeiras atividade pozolânica quando calcinada em forno, com vistas a possibilitar de

forma extremamente segura, precisa e econômica a sua aplicação como aditivo mineral em concreto e argamassas, ou sej

a, na economia de custos e materiais e na melhora das propriedades físico-químicas das argamassas e concretos em

geral como aumento da densidade da pasta e da resistencia mecânica e redução da permeabilidade e do calor de

hidratação e, tendo como base, uma cinza de folha de bananeira como material pozolânico de grande resistência,

durabilidade e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de concretos, argamassas e construções.

Inventors

MEDEIROS BETINA LEPRETTI

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

SANTOS JEANNETTE CRUZ MONTEIRO DOS

SILVA JOSÉ MAURÍLIO DA

PORTELLA KLEBER FRANKE

RODRIGUES LEONARDO EUSTÁQUIO
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BONATO MARCELLE MAIA

PORTELLA MARIANA D OREY GAIVÃO

CABUSSÚ MARIO SEIXAS

PEREIRA PRINCIA APARECIDA MORAIS

KANNING RODRIGO

PUPPI ROGÉRIO FRANCISCO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 24/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0905245

Publication kind codes

A2

Publication dates

2015-08-11

Earliest priority date

2009-12-29

Title

(BR200905245)

Sistema mecânico de detecção e comunicação baseado na medição de variação da tração do cabo no instante do

rompimento do condutor elétrico em redes de distribuição de energia elétrica

Abstract

(BR200905245)

Sistema mecânico de detecção e comunicação baseado na medição de variação da tração do cabo no instante do

rompimento do condutor elétrico em redes de distribuição de energia elétrica.A presente invenção divulga um sistema

mecânico de detecção e comunicação baseado na medição de variação da tração do cabo no instante do rompimento do

condutor elétrico em redes de distribuição de energia elétrica que, de acordo com as suas características, propicia a

formação de um sistema mecânico de detecção e comunicação (1) em estrutura própria e específica do tipo

eletromecânica baseada em sensorés extensométricos ínteros- superiores (2h) detectores e geradores de sinais de

rompimento dos condutores elétricos energizados, conjuntos eletroeletrônicos (5) captadores e transmissores

remotamente dos sinais gerados pelos sensores extrensométricos ínteros-superiores (2h)e uma central de controle (9)

receptora e tratadora dos sinais transmitidos dos conjuntos eletroeletrônicos (5), com vistas a otimizar as operações das

linhas de distribuição de energia elétrica frente ao rompimento de condutores elétricos energizados, aliado as exigências

operacinais das concessionárias.

Inventors

SCARASSATI PAULO CESAR

NETO RENATO DE ARRUDA PENTEADO

CARNEIRO GELSON LUIZ

FRANCESCONI TIAGO

HORBATIUK BORY WICKTOR DADOSTIM

Latest standardized assignees - inventors removed

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA & LUZ CPFL

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Family 25/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013023630

BR102013023630

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-07-29

2015-08-04

Earliest priority date

2013-09-16
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Title

(BR102013023630)

Sistema identificador de fases para redes de energia elétrica de média tensão

Abstract

(BR102013023630)

Sistema identificador de fases para redes de energia elétrica de média tensão, descreve-se a presente patente de

invenção como um sistema identificador de fases para redes de eneraja elétrica de média tensão que, de acordo com as

suas características, propicia a formaçsio de um sistema identificador de fases ( 1) em estrutura própria e especifica cio

tipo eletroeletrônica baseada em uma placa de referêneia/gps na subestação e um sensor de tensão com divisor resistivo

e placa do identificador no campo.Com vistas a possibilitar de forma extremamente prática.Segura e precisa tíma

completa otimização no conjunto de procedimentos destinados a identificar e comparar as três fases de uma rede de

energia elétrica de média tens~io até 13.8 kv em qualquer ponto do ramal de distribuição de energia elétrica, além cio

mapeamento de aumentadores em trabalhos preventivos como auxilio no planejamento das novas ligações e.Tendo como

base, um sistema identificador de fases (1) com grande resistência, segurança e versatilidade.

Inventors

DEMONTI ROGERS

SEIDEL DILMARI

RESENDE GUILHERME PEREIRA DE

SCHMAL RICARDO MUZZOLON

MOG GÉRSON EDUARDO

SOARES LEANDRO NASCIMENTO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 26/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013021700

BR102013021700

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-04-22

2015-07-14

Earliest priority date

2013-08-26

Title

(BR102013021700)

Sensor termosensível para monitoramento de sobreaquecimento em conexões elétricas

Abstract

(BR102013021700)

Sensor termosensível para monitoramento de sobreaquecimento em conexões elétricas, descreve-se a presente patente

de invençao como um sensor termosensível para monitoramento de sobreaquecimento em conexões elétricas que, de

acordo com as suas características,propicia a fonhação de um sensor termosensível (1) em estrutura própria e específica

do tipo fisico- quimica baseada em camadas sobrepostas de cera com (3) e sem pigmentaçáo (2) dispostas

simetricamente na face de um conector elétrico (a),com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e

precisa uma elevada otimizaçao na capacidade de indicação da presença de falhas em conexões elétricas através da

sinalização visual as equipes de manutenção das concessionarias de energia elétrica, isto é, na ocorrência de defeitos o

sensor tenuosensível (1) sinaliza visualmente pela mudança de sua coloração de fonria definitiva.Em resposta a uma

alteração na temperatura superficial do conector elétrico (a).

Inventors

SWINKA VITOLDO FILHO

MUNARO MARILDA

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

AKISHINO JÉSSICA KIME

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 27/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013010037

BR102013010037

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-21

2015-06-16

Earliest priority date

2013-04-25

Title

(BR102013010037)

Permeâmetro de parede flexível

Abstract

(BR102013010037)

Permeâmetro de parede flexível.Descreve-se a presente patente de invenção como um permeâmetro de parede flexível

que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um permeâmetro de parede flexível (1) em estrutura

destinada a determinar a condutividade hidráulica do solo através de corpo de prova e baseada em câmara triaxial, painel

de controle, reservatório com desareador de água, registrador de dados e microcomputador com programa de

comunicação e tratamento de dados, com vistas a possibilitar de forma prática, segura e precisa uma completa otimização

nos procedimentos destinados a determinação da condutividade hidráulica de um solo saturado através da determinação

do coeficiente de condutividade hidráulico e permitindo a aplicação de tensão semelhante à submetida no campo, além de

relacionar o coeficiente de condutividade hidráulico do solo com seu estado de tensões, medir o volume de água de

entrada/saída da amostra no tempo, controlar o gradiente hidráulico e monitorar a variação de volume da amostra
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Inventors

SILVEIRA RODRIGO MORAES

BURAS MARCELO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012031537

BR102012031537

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-04-30

2014-09-02

Earliest priority date
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2012-12-11

Title

(BR102012031537)

Argamassa fotocatalítica para estruturas de concreto em geral

Abstract

(BR102012031537)

ARGAMASSA FOTOCATALÍTICA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM GERAL.Descreve-se a presente patente de

invenção como uma argamassa fotocatalítica para estruturas de concreto em geral que, de acordo com as suas

características, possui como príncípio básico uma argamassa fotocatalítica na forma de massa consistente mais ou

mesmo plástica com formulação básica a base de dióxido de titânio TiO~ 2~ a ser aplicada em campo como revestimento

sobre estruturas de concreto na construção civil como postes, barragens e prédios entre outros, com vistas a possibilitar a

sua administração como revestimento de forma extremamente prática, segura e precisa sobre as superfícies destas

estruturas de concreto como um ativo retentor e redutor dos gases poluentes ou gases do efeito estufa em especial os

compostos nitrsos NO, aliado ao potencial fotocatalítico de dióxido de titânio TiO~ 2~ e ao conceito d eecologicamente

correto e, tendo como base, uma argamassa fotocatalítica com grande resistência, segurança e versatibilidade.

Inventors

PORTELLA KLEBER FRANKE

BONATO MARCELLE MAIA

BRAMBILLA KELLY JACQUELINE CAMPOS

PORTELLA MARIANA DOREY GAIVAO

PEREIRA PRINCIA APARECIDA MORAIS

SILVA JOSE MAURILIO DA

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

SANTOS JEANNETTE CRUZ MONTEIRO DOS

RODRIGUES LEONARDO EUSTAQUIO

MENDES JULIO CESAR

ESMANHOTO ELISEU

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 29/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012031535

BR102012031535

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-04-30

2014-09-02

Earliest priority date

2012-12-11

Title

(BR102012031535)

Revestimento nanométrico para isoladores de redes aéreas de energia elétrica em regiões de agressividade ambiental

Abstract

(BR102012031535)

REVESTIMENTO NANOMÉTRICO PARA ISOLADORES DE REDES AÉREAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM REGIÕES

DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL.Descreve-se como revestimento nanométrico para isoladores de redes aéreas de

energia elétrica em regiões de agressividade ambiental que, de acordo com as suas características, propicia um

revestimento nanométrico na forma de filme superficial aderente com composições à base de materiais cerâmicos como

óxidos, silicatos e titanatos nanoestruturados com características hidrofóbicas, antiaderentes e não magnéticas a ser

aplicado sobre isoladores de redes aéreas de energia elétrica em regiões de mais alta agressividade ambiental,

principalmente litorânea, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma otimização nos

procedimentos destinados a neutralizar através de camada de proteção superficial a ocorrência de poluentes superficiais

aderidos à superfície dos isoladores em geral, primordialmente em regiões de alta agressividade ambiental, assim como
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possibilite um aumento considerável da vida útil deles como um todo.

Inventors

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

CAPOBIANCO GINO

SILVA JOSE MAURILIO DA

MELO JOSE SERGIO DE

PORTELLA KLEBER FRANKE

PORTELLA MARIANA DOREY GAIVAO

MAZUR MAURICIO

INONE PAULO CESAR

PEREIRA PRINCIA APARECIDA MORAIS

RIBEIRO SEBASTIAO JR

PIANARO SIDNEI ANTONIO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 30/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012019167

BR102012019167

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-01-29

2014-08-19

Earliest priority date

2012-07-31

Title

(BR102012019167)

Conector para aterramento temporário de cabos protegidos para redes de distribuição elétrica

Abstract

(BR102012019167)

CONECTOR PARA ATERRAMENTO TEMPORÁRIO DE CABOS PROTEGIDOS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO

ELÉTRICA.A presente invenção se refere a sistema de conector para aterramento temporário de redes de energia que

utilizam cabos elétricos protegidos.O sistema permite que a partir do solo o eletricista instale e remova o conector,

realizando o aterramento dos cabos protegidos dos pontos necessários na realização do serviço com a rede

desenergizada.A utilização do sistema dispensa a utilização de equipes de linha viva na instalação e remoção do conector

de aterramento temporário, reduzindo desta forma os custos com a utilização de equipes de linha viva.

Inventors

KOWALSKI EDEMIR LUIZ

KLAUCK LIANETE MARGOT

MACHADO RAFAEL PIRES

HERNASKI GUILHERME RACHALLE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 31/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1104066

BRPI1104066

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-07-17

2013-08-13

Earliest priority date

2011-08-02

Title

(BR201104066)

sistema para determinaÇço da quantidade de cloretos depositados em superfÍcies salgadas

Abstract

(BR201104066)

SISTEMA PARA DETERMINAÇçO DA QUANTIDADE DE CLORETOS DEPOSITADOS EM SUPERFÍCIES

SALGADAS.Descreve-se a presente patente de invenção como um sistema para determinação da quantidade de cloretos

depositados em superfícies salgadas que, de acordo com as suas características, propicia à formação de um sistema de

determinação em estrutura própria e específica do tipo físico-química baseada em um sensor eletroquímico de cloretos e

destinada à determinação da quantidade de cloretos depositados em superfícies salgadas em geral, com vistas a

possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização neste procedimento em superfícies

salgadas com quaisquer quantidades de cloretos, mesmo em soluções que contenham baixas concentrações de cloretos,

como postes de energia elétrica de concreto, através de sensor eletroquímico de cloretos e, tendo como base, um sistema

de determinação com grande resistência, segurança e versatilidade.

Inventors

DA SILVA JOSE MAURILIO

CABUSSU MARIO SEIXAS

PORTELLA KLEBER FRANKE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 32/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1102444

BRPI1102444

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-09-11

2013-07-02

Earliest priority date

2011-05-09

Title

(BR201102444)

sistema para emenda de poste de concreto modulado de seÇço circular no campo

Abstract

(BR201102444)

SISTEMA PARA EMENDA DE POSTE DE CONCRETO MODULADO DE SEÇçO CIRCULAR NO CAMPO.Descreve-se a

presente patente de invenção como um sistemas construtivos em geral, mais especificamente a um sistema para emenda

de poste de concreto modulado de seção circular no campo que, de acordo com suas características, propicia a formação

de um sistema para emenda de poste em estrutura própria e específica do tipo mecânica baseada na emenda de postes

de concreto modulados de seção circular (B) diretamente no campo através do emprego de ferramentas manuais

comumente utilizadas pelas empresas que trabalham na manutenção das redes de distribuição de energia elétrica, com
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vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização no conjunto de

procedimentos destinados a instalação de postes de concreto modulados de seção circular (B) em locais de dificil acesso

por veículos de grande porte e, tendo como base; um sistema para emendas de poste com grande resistência, segurança

e versatilidade.

Inventors

FRANKE PORTELLA KLEBER

GUIMARAES PAULO VERGILIO JR

PEDREIRA CERQUEIRA DAILTON

DE OLIVEIRA PAULO ALEXANDRE

ALKIMIN DE LACERDA LUIZ

SEIXAS CABUSSU MARIO

NASCIMENTO SALLES ROGERIO

DUARTE BOMFIM MARIO ANTONIO

JOUKISKI ALEX

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 33/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1101469

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-06-11

Earliest priority date

2011-04-01

Title

(BR201101469)

dispositivo adaptador para redes de comunicaÇço sem fio autânoma disposta junto a redes de distribuiÇço de energia

elÉtrica

Abstract

(BR201101469)

DISPOSITIVO ADAPTADOR PARA REDES DE COMUNICAÇçO SEM FIO AUTâNOMA DISPOSTA SUNTO A REDES

DE DISTRIBUIÇçO DE ENERGIA ELÉTRICA, descreve-se a presente patente de invenção como um dispositivo

adaptador para redes de comunicação sem fio autônoma disposta junto a redes de distribuição de energia elétrica que, de

acordo com as suas características, propiciar a formação de um dispositivo adaptador (1) em estrutura própria e específica

do tipo mecânica e destinadõ a desempenhar a função de roteador de redes sem fio autônoma baseada no padrão IEEE

802.15.4 com protocolo ZigBee PRO, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma

completa otimização. nos procedimentos de instalação ao longo das redes de distribuição de energia elétrica através da

utilização da infra-estrutura fisica existentes para a sua sustentação mecânica, aliado a formação de um meio de

comunicação para smartgrid utilizando tecnologias de rede em malha com alta permeabilidade, expansibilidade e

economia.

Inventors

LIPPMANN LOURIVAL JR

Latest standardized assignees - inventors removed

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

PRAEX TECHNOLOGY
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Publication numbers

BRPI1100528

BRPI1100528

Publication kind codes

B1

A2

Publication dates

2010-11-09

2013-05-28

Earliest priority date

2011-02-15

Title

(BR201100528)

sistema para teste de colisço em postes

Abstract

(BR201100528)

SISTEMA PARA TESTE DE COLISçO EM POSTES.Descreve-se a presente patente de invençao como um sistema para

teste de colisão em postes que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um sistema de teste (1) em

©Questel - FAMPAT Page 46 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR201101469&ekey=942&xpn=BR201101469&kind=A2


estrutura própria e específica do tipo mecânica para ensaios tipo crash-test e baseada em um vagonete (3) adaptado

trafegando sobre trilhos de uma via permanente (2) convencional, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática,

segura e precisa uma completa otimização no conjunto de procedimentos destinados a simular o impacto direto de uma

gama de veículos automotivos em geral contra postes de concreto (A) e similares em geral, aliado a possibilidade de se

dimensionar e avaliar a resistência dos anéis protetores e amortecedores de impactos que preservam a integridade física

dos postes de concreto (A) e similares em geral, primordialmente os postes de concreto (A) destinados a distribuição de

energia elétrica e, tendo como base, um sistema de teste (1) com grande resistência, segurança e versatilidade.

Inventors

FRANKE PORTELLA KLEBER

GUIMARAES PAULO VERGILIO JR

JOUKOSKI ALEX

PEDREIRA CERQUEIRA DAILTON

DE OLIVEIRA PAULO ALEXANDRE

ALKIMIN DE LACERDA LUIZ

SEIXAS CABUSSU MARIO

NASCIMENTO SALLES ROGERIO

DUARTE BOMFIM MARIO ANTONIO

Latest standardized assignees - inventors removed

COELBA COMPANHIA DE ELETR DO ESTADO BAHIA
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Publication numbers

BRPI1100221

WO2012106793

BRPI1100221

AR085157

Publication kind codes

A1

A1

A2

A1

Publication dates
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2000-04-04

2012-08-16

2013-04-24

2013-09-11

Earliest priority date

2011-02-11

Title

(BR201100221)

medidor eletrânico modulado de energia elÉtrica monofÁsico, bifÁsico e trifÁsico

Abstract

(BR201100221)

MEDIDOR ELETRâNICO MODULADO DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICO, BIFÁSICO E TRIFÁSICO.Medidor

eletrônico modulado de energia elétrica monofásico, bifásico e trifásico, compreendendo gabinete de formato geométrico

regular para acomodar os componentes de medição de energia elétrica internamente ao mesmo; o referido gabinete tendo

encaixe do tipo Faca (3f) para a ligação à LINHA da distribuidora de energia elétrica; borneiras (4d) de ligação da CARGA

ao consumidor; e fototransmissor na parte traseira para identificação automática do medidor por painéis ou gabinetes

equipados com fotoreceptores.

Inventors

DE OLIVEIRA TOLEDO FABIO

SCHULTZ CHRISTIAN

PURIM CARLOS ADEMAR

RIBEIRO REGINALDO MATIAS

BONON EDSON JOSE

JACOMETTI WELSON REGIS

Latest standardized assignees - inventors removed

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE

CAS TECNOLOGIA

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES CPQD
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Publication numbers

WO2012088574

BRPI1005073

AR084626

EP2660612

US20140300487

EP2660612

Publication kind codes

A1

A2

A1

A1

A1

A4

Publication dates

2012-07-05

2013-04-16

2013-05-29

2013-11-06

2014-10-09

2017-06-14

Earliest priority date

2010-12-29

Title

(BR201005073)
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dispositivo de vinculaÇço de medidor eletrânico de energia elÉtrica e mostrador remoto de consumo

Abstract

(BR201005073)

DISPOSITIVO DE VINCULAÇçO DE MEDIDOR ELETRâNICO DE ENERGIA ELÉTRICA A MOSTRADOR REMOTO DE

CONSUMO.O objeto da presente invenção consiste em um sistema ou mecanismo e um método para associar um

medidor de energia elétrica digital a um mostrador remoto de consumo de tal forma que não exista a possibilidade de erro

operacional e, em 100% dos casos, um medidor com mostrador remoto seja instalado em que a associação lógica entre

medidor e mostrador seja corretamente realizável.

Inventors

DE OLIVEIRA TOLEDO FABIO

JACOMETTI WELSON REGIS

WOLANIUK GIORDANO BRUNO

MOGNON VILSON RODRIGO

CORTEZ CARNEIRO MARIA CLAUDIA

BAGAROLLI ALEXANDRE

Latest standardized assignees - inventors removed

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE

CAS TECNOLOGIA

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES CPQD
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Publication numbers

WO2012068656

AR084004

BRPI1006951

EP2645350
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US20140294178

IN5506/DELNP/2013

US9219713

EP2645350

Publication kind codes

A1

A1

A2

A1

A1

A

B2

A4

Publication dates

2012-05-31

2013-04-17

2013-05-21

2013-10-02

2014-10-02

2014-12-05

2015-12-22

2017-01-18

Earliest priority date

2010-11-25

Title

(BR201006951)

medidor eletrânico de energia elÉtrica com mecanismo integrado de certificaÇço digital para comunicaÇço segura

Abstract

(BR201006951)

MEDIDOR ELETRâNICO DE ENERGIA ELÉTRICA COM MECANISMO INTEGRADO DE CERTIFICAÇçO DIGITAL PARA

COMUNICAÇçO SEGURA.Medidor eletrônico de energia elétrica com mecanismo integrado de certificação digital para

comunicação segura, comprendendo sensores de corrente 1(a), sensores de tensão (b), circuito eletrônico (c) para

acondicionar os sinais de corrente e tensão nos níveis elétricos exigidos pela unidade de processamento (d), unidade de

processamento (d) capaz de realizar amostragem contínua dos sinais de corrente e tensão proporcionados pelo circuito

(c) e que refletem, mediante uma relação conhecida, o valor real da corrente e tensão entregues nos terminais de conexão

do medidor, a unidade de processamento (d) realiza o cálculo de energia ativa e reativa passantes e determina os valores

de energia a contabilizar e uma unidade de comunicação (e), associada à unidade de processamento (d), que mediante

um protocolo digital de dados e uma interface física relaciona-se com o mundo exterior ao medidor, e unidade de

processamento de funções de certificação digital (f) que se interpõe entre a unidade de processamento (d) e a unidade de

comunicação (e), em que a unidade de processamento de funções de verificação digital (UPFCD) tem por função realizar

a criptografia e a assinatura de todos os dados que são disponibilizados, através do protocolo de dados da unidade de

comunicação (e) ao mundo externo, de forma que o relacionamento eletrônico com o medidor no tocante à comunicação

de dados passa a ser regido pelo uso da técnica da certificação digital de forma nativa e não dissociável.

Inventors

TOLEDO FABIO DE OLIVEIRA

JACOMETTI WELSON REGIS

RIELLA RODRIGO JARDIM

SARAIVA CELSO PINTO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1003877

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-02-26

Earliest priority date

2010-10-25

Title

(BR201003877)

transformador de distribuiÇço trifÁsico com mediÇço integrada de energia elÉtrica

Abstract

(BR201003877)

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇçO TRIFÁSICO COM MEDIÇçO INTEGRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, descreve-

se a presente patente de invenção como um transformador de distribuição trifásico com medição integrada de energia

elétrica que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um transformador de distribuição trifásico (1)

em estrutura própria e específica do tipo eletromecânica que integra em caixa (2) externa e solidária ao tanque do

transformador de distribuição trifásico (1) um medidor de energia elétrica (4) e dispositivos eletrônicos de comunicação e

transferência dos dados registrados, com vistas a possibilitar uma completa otimização nos procedimentos destinados a

medir o consumo total de energia do posto de transformação, impossibilitar o acesso de consumidores ao medidor de

energia, identificar e reduzir o número de fraudes na rede de baixa tensão e disponibilizar informações relativas ao

monitoramento realizado na rede de baixa tensão, assim como contribuir para reduzir as perdas comerciais na distribuição

de energia junto a consumidores urbanos.

Inventors
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RAVAGLIO MARCELO ANTONIO

DE ALMEIDA ANDRE RUBENS

WOLANIUK GIORDANO BRUNO

LAZZARETTI ANDRE EUGENIO

TOLEDO LUIZ FELIPE RIBEIRO BARROZO

LEMOS ALEXANDRE ROSA

SCHULTZ CHRISTIAN

MANGUEIRA HEITOR HOGO DIAS

MENDES JULIO CESAR

BARDEJA AYRTON APARECIDO

TARDIVO MARCIO APARECIDO

DOS SANTOS EDSON ESTEVAO

Latest standardized assignees - inventors removed

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
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Publication numbers
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BRPI1004156

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-02-13

Earliest priority date

2010-10-18

Title

(BR201004156)

material compàsito para injeÇço de componentes e artefatos em geral

Abstract

(BR201004156)

MATERIAL COMPàSITO PARA INJEÇçO DE COMPONENTES E ARTEFATOS EM GERAL.Descreve-se a presente

patente de invenção como um material compósito para injeção de componentes e artefatos em geral que, de acordo com

as suas características, propicia à formação de um material compósito em estrutura própria e especifica formulada

quimicamente a base de poliolefinas utilizadas no setor elétrico com propriedades dielétricas e fibras naturais vegetais,

com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e econômica a estruturação da matriz polimérica do

compósito e a sua direta aplicação na injeção de componentes, artefatos, caixas e outras peças, primordialmente as

destinadas as redes de distribuição e transmissão de energia elétrica e, tendo como base, um material compósito de

grande versatilidade, durabilidade e segurança facilmente adaptável a uma vasta gama de componentes e artefatos,

injetoras, usuários e locais em geral.

Inventors

FERRACIN RICARDO JOSE

MUNARO MARILDA

INONE PAULO CESAR

PORTELLA KLEBER FRANKE

RIBAS ARMANDO CESAR

CABUSSU MARIO SEIXAS

DOS SANTOS JEANNETTE CRUZ MONTEIRO

DO RIO ARMANDO COLTINHO

DA SILVA GUILHERME CUNHA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1001725

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-12-20

Earliest priority date

2010-05-03

Title

(BR201001725)

base de verificação geradora de ondas acústicas

Abstract

(BR201001725)

BASE DE VERIFICAçãO GERADORA DE ONDAS ACúSTICAS, descreve-se a presente patente de invenção como uma

base de verificação geradora de ondas acústicas que, de acordo com as suas características, propicia a formação de uma

base de verificação (1) em estrutura própria e específica do tipo mecânica e destinada a auxiliar na obtenção de uma fonte

de sinal acústico repetitivo para aplicação da técnica de emissão acústica em equipamentos em geral, com vistas a

possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma alternativa á conhecida Sapata de Nielsen para

obtenção de uma fonte de sinal acústico na determinação da reprodutibilidade da resposta de um transdutor de emissão
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acústica e, tendo uma base de verificação (1) com grande resistência, segurança e versatilidade facilmente adaptável a

uma vasta gama transdutores e equipamentos de emissão acústica, lapiseiras (A) e grafites, operadores e locais em geral.

Inventors

DE OLIVEIRA JACKSON CUSTODIO

Latest standardized assignees - inventors removed
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BRPI1001816

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-09-27

Earliest priority date

2010-02-05

Title

(BR201001816)

dispositivo eletromecánico conector para corte

Abstract

(BR201001816)

DISPOSITIVO ELETROMECáNICO CONECTOR PARA CORTE.Trata a presente invenção de um dispositivo

eletromecânico conector para corte que compreende uma base (7) tendo contatos elétricos com efeito mola (13), bornes

de conexão (8) e porca sextavada (9), e uma tampa (11) com furo para parafuso de segurança (10); em que internamente

ao dispositivo eletromecânico conector de corte (6) uma lingueta (1) tendo contatos elétricos (2) e chip de RFID (3) é

instalada sobre os contatos com efeito mola (13) e acima da lingueta (1) é instalada uma mola de pressão (12) para

proporcionar pressão necessária para garantir o perfeito contato da lingueta (1) com os contatos com efeito mola (13)

quando a tampa (11) é fechada sobre a base (7).

Inventors

PURIM CARLOS ADEMAR

PEREIRA JOAO ADALBERTO

WOLANIUK GIORDANO BRUNO

DOMINGOS SCREMIN REGINATO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 42/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0804570

BRPI0804570

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2009-03-10

2010-07-20

Earliest priority date

2008-10-24

Title

(BR200804570)

suporte para sensor de emissão acústica

Abstract

(BR200804570)

Descreve-se a presente patente de invenção como um suporte para sensor de emissão acústica que, de acordo com as

suas características, propicia a formação de um suporte para sensor (1) em estrutura própria e específica do tipo

mecânica destinada a posicionar e fixar o sensor de emissões acústicas (A) diretamente em superficies ferro-metálico (B)

independentemente da geometria que estas apresentem, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura

e precisa uma completa fixação do posicionamento e garantia do acoplamento do sensor de emissões acústicas (A)

diretamente no objeto a ser ensaiado e, tendo como base, um suporte para sensor (1) com grande resistência, segurança

e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de sensores de emissões acústicas (A), locais e usuários em geral.

Inventors

DE SOUZA GIULIANO CEZAR BREDA

Latest standardized assignees - inventors removed

COPEL GERACAO & TRANSMISSAO S
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Publication numbers

BRPI0804029

BRPI0804029

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2009-02-10

2010-06-22

Earliest priority date

2008-09-01

Title
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(BR200804029)

anexo articulado para barreiras acústicas

Abstract

(BR200804029)

Descreve-se a presente patente de invenção como um anexo articulado para barreiras acústicas que, de acordo com as

suas características, propicia a formação de um anexo articulado (1) em estrutura própria e específica do tipo mecânica

articulada baseada em um conjunto de painéis e estruturas adaptados diretamente as barreiras acústicas (A) existentes ou

projetadas nas mais diferentes situações de campo e destinada a melhorar a performance das barreiras acústicas (A) em

geral, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática e segura uma completa otimização no conjunto de

procedimentos destinados a maximizar a atenuação do ruído em determinados locais de interesse e, tendo como base,

um anexo articulado (1) com grande resistência, segurança e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de

barreiras acústicas (A), ruídos, locais e usuários em geral.

Inventors

DE LACERDA LUIZ ALKIMIN

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0703181

WO2009033239

BRPI0703181

WO2009033239

Publication kind codes
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Publication dates

2007-11-06
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2009-04-28

2009-09-24

Earliest priority date

2007-09-12

Title

(BR200703181)

lacre eletrânico para conjunto de mediÇço de energia elÉtrica

Abstract

(BR200703181)

LACRE ELETRâNICO PARA CONJUNTO DE MEDIÇçO DE ENERGIA ELÉTRICA.Descreve-se a presente patente de

invenção como um lacre eletrônico para conjunto de medição de energia elétrica que, de acordo com as suas

características, propicia a formação de um lacre eletrônico (1) em estrutura própria e específica do tipo eletromecânica

como dispositivo mecânico de travamento e destruição direcionado para aplicação nos conjuntos de medição de energia

elétrica que utilizam o sistema de lacre eletrônico, objeto do pedido de Patente de Invenção P10503404-3, "Sistema de

Lacre Eletrônico para Conjunto de Medição de Energia Elétrica", dos mesmos depositantes e inventores, com vistas a

possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização e elevados parâmetros de precisão

nos procedimentos de verificação da integridade destes conjuntos de medição de energia elétrica frente às contínuas

fraudes e/ou furtos de energia elétrica e, tendo como base, um lacre eletrônico (1) com grande resistência, segurança e

versatilidade.

Inventors

WOLANIUK GIORDANO BRUNO

PEREIRA JOAO ADALBERTO

PURIM CARLOS ADEMAR

Latest standardized assignees - inventors removed

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

AMPLA EN & SERVICOS

Images

©Questel - FAMPAT Page 66 2018/07/30
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Publication numbers

BRPI0701074

BRPI0701074

Publication kind codes

A2

A1

Publication dates

2008-12-16

2009-01-27

Earliest priority date

2007-05-03

Title

(BR200701074)

Dispositivos para monitoramento eletrônico de custódia

Abstract

(BR200701074)

DISPOSITIVOS PARA MONITORAMENTO ELETRâNICO DE CUSTàDIA.Descreve-se a presente patente de invenção

como dispositivos para monitoramento eletrônico de custódia que, de acordo com as suas características, propiciem a

formação de dispositivos de monitoramento em estruturas próprias e específicas do tipo eletrônica e remota para

aplicação de forma adjacente a cintura e ao pulso ou tornozelo do corpo dos usuários em geral, com vistas a possibilitar
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de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização nos procedimentos de monitoramento remoto

de custódia em geral, ou seja, acompanhando efetivamente todas as movimentações diárias das custódia sob vigilância

ou custódia em regiões pré-determinadas e, tendo como base, dispositivos de monitoramento integrantes da Patente de

Invenção "Sistema de Monitoramento Eletrônico de Custódia".

Inventors

BLOOMFIELD SAVIO PEREGRINO

Latest standardized assignees - inventors removed

SPACECOMM COMUNICACOES & TECNO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Images
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Publication numbers

BRPI0701043

BRPI0701043

BRPI0701043

Publication kind codes

A1

A2

A8

Publication dates

2007-06-19

2008-12-02

2018-07-10

Earliest priority date

2007-04-16

Title

(BR200701043)

sistema para substituiÇço de condutores em redes de mÉdia e baixa tensço em linha viva
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Abstract

(BRPI0701043)

SISTEMA PARA SUBSTITUIÇçO DE CONDUTORES EM REDES DE MEDIA E BAIXA TENSçO EM LINHA

VIVA.Descreve-se a presente patente de invenção como um sistema para substituição de condutores em redes de média

e baixa tensão em linha viva que, de acordo com as suas características, propicia a integração de um método operacional

baseado em um conjunto de tarefas e procedimentos próprios e específicos a um conjunto de equipamentos e

ferramentas próprias e específicas para aplicação diretamente nas redes aéreas de distribuição de energia elétrica em

média e baixa tensões, com vistas a possibilitar a substituição dos condutores (A) das redes aéreas de distribuição de

energia elétrica em média e baixa tensões com estas totalmente energizadas, ou seja, sem nenhum tipo de interrupção no

fornecimento de energia elétrica aos consumidores durante todo o conjunto de procedimentos de substituição.

Inventors

RAVAGLIO MARCELO ANTONIO

KOWALSKI EDEMIR LUIZ

TEIXEIRA JOSE ARINOS JR

CABUSSE MARIO SEIXAS

CERQUEIRA DAILTON PEDREIRA

SOBREIRA DA SILVA CHAVES CLEUBER

MULLER DA SILVA ALEXANDRE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0700186

BRPI0700186
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BRPI0700186

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2007-03-06

2008-08-26

2018-01-30

Earliest priority date

2007-01-12

Title

(BR200700186)

sistema detector de desvio de energia elétrica para instalações de consumidores em média tensão

Abstract

(BRPI0700186)

SISTEMA DETECTOR DE DESVIO DE ENERGIA ELéTRICA PARA INSTALAçõES DE CONSUMIDORES EM MéDIA

TENSãO.Descreve-se a presente patente como um sistema detector de desvio de energia elétrica para instalações de

consumidores em média tensão que, de acordo com as suas características gerais, propicia a formação de um sistema

detector (1) em estrutura própria e específica dá tipo eletroeletrónica para aplicação diretamente na identificação de

desvios de energia elétrica em terminais de medição de faturamento instalados em entradas de energia de consumidores

atendidos por redes elétricas de média tensão (B), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e

economia uma completa otimização nos procedimentos de detecção de fraudes ou furtos de energia elétrica em ramais de

medição da rede elétrica de distribuição de média tensão (B) ocasionadas por adulteração do medidor de energia elétrica

do consumidor do tipo trifásico (A) ou por desvio de energia elétrica.

Inventors

CHUEIRI IVAN JORGE

RESENDE GUILHERME PEREIRA DE

WOLANIUK GIORDANO BRUNO

PEREIRA JOAO ADALBERTO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0603895

BRPI0603895

BRPI0603895

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2006-10-31

2008-04-29

2018-03-27

Earliest priority date

2006-09-14

Title

(BR200603895)

fechadura eletrÈnica para controle e monitoramento de acesso a gabinetes

Abstract

(BRPI0603895)

FECHADURA ELETRÈNICA PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DE ACESSO A GABINETES, descreve-se a

presente patente mais especificamente a fechadura eletrónica para controle e monitoramento de acesso a gabinetes que

abrigam medidores de energia elétrica, equipamentos de telecomando, telecomunicação e outros que, de acordo com as

suas características gerais, possui como princípio básico promover segurança e agilidade em identificar violações e

adulterações nas instalações contidas nos gabinetes por atos fraudulentos.A fechadura eletrónica (1) é composta por uma

unidade principal constituída de uma central de controle (2) que contêm um circuito eletrónico de controle (2A), por francas
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eletromecânicas (8), e por uma chave eletrónica (7) implementada por um dispositivo que contém um micro chip que

agrega um código binário específico previamente gravado em sua memória, a qual funciona como uma identidade.

Inventors

PEREIRA JOAO ADALBERTO

PURIM CARLOS ADEMAR

PATRIZZI MARCELLO ABREU

Latest standardized assignees - inventors removed

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC
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Publication numbers

BRPI0600595

BRPI0600595

BRPI0600595

Publication kind codes

A1

A

B1

Publication dates

2006-05-02

2007-12-04

2007-12-04

Earliest priority date

2006-02-23

Title

(BRPI0600595)

Sistema de localização remota da ruptura do isolamento dos cabos das redes subterrâneas ramificadas

Abstract

(BRPI0600595)

SISTEMA DE LOCALIZAçãO REMOTA DA RUPTURA DO ISOLAMENTO DOS CABOS DAS REDES SUBTERRáNEAS

RAMIFICADAS, descreve-se a presente patente de invenção como um sistema de localização remota da ruptura do

isolamento dos cabos das redes subterrâneas ramificadas que, de acordo com as suas características, propicia a

formação de um sistema de localização remota (1) em estrutura própria e específica do tipo eletroeletrónica para aplicação

diretamente ao longo dos cabos elétricos (A) das redes subterrâneas ramificadas (B) em geral, com vistas a possibilitar de

forma totalmente otimizada e precisa à detecção da evolução do processo de ruptura do sistema de isolamento dos cabos
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elétricos (A) individuais que compõem a rede subterrânea ramificada (B), aliado ao registro da evolução deste processo de

ruptura diretamente em uma base de dados específica e, tendo como base, um sistema de localização remota (1) com

grande resistência, segurança, versatilidade e facilmente adaptável a qualquer tipo de cabo elétrico (A) de rede

subterrânea ramificada (B), técnico e local.

Inventors

SWINKA VITOLDO JR

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0504175

BRPI0504175

BRPI0504175

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2005-11-22

2007-07-31

2018-06-12

Earliest priority date

2005-10-11

Title

(BR200504175)

rede experimental de distribuição de energia elétrica

Abstract

(BRPI0504175)

REDE EXPERIMENTAL DE DISTRIBUIçãO DE ENERGIA ELéTRICA, descreve-se a presente patente de invenção como

uma rede experimental de distribuição de energia elétrica que, de acordo com as suas características, propicia a formação

de uma rede experimental em estrutura própria e específica do tipo elétrico e laboratorial baseada em um laboratório a

partir de uma linha experimental de distribuição elétrica operando em uma condição sintética e totalmente isolada das
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redes de distribuição de energia elétrica operacionais, com vistas a possibilitar de forma extremamente segura, prática e

precisa a formação de uma linha de distribuição de energia elétrica que contemple as diversas situações encontradas em

campo para execução dos mais variados testes e simulações de dispositivos e sistemas de segurança e, tendo como base

à incorporação de uma estrutura própria e específica contendo integrados e simetricamente dispostos uma linha de

distribuição (2), uma base central (3), uma casa de controle (4), uma instalação elétrica (5) e uma casa de transformação

(6).

Inventors

HORBATIUK BORYS WICKTOR DAGOST

FILIPPIN CARLO GIUSEPPE

STENZEL JOAO NESTOR

BRITTES JOSE LUIZ PEREIRA

GAMBOA LUIS RICARDO ALFARO

SCARASSATI PAULO CESAR

NETO RENATO ARRUDA PENTEADO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers
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BRPI0503502

BRPI0503502

BRPI0503502

Publication kind codes

A1

A

B1

A2

Publication dates

2005-10-11

2007-04-10

2007-04-10

2012-06-12

Earliest priority date

2005-08-17

Title

(BRPI0503502)

Sistema de detecção e comunicação de rompimento de condutor elétrico em redes de distribuição de energia elétrica

Abstract

(BR200503502)

"SISTEMA DE DETECçãO E COMUNICAçãO DE ROMPIMENTO DE CONDUTOR ELéTRICO EM REDES DE

DISTRIBUIçãO DE ENERGIA ELéTRICA".Descreve-se a presente patente como um sistema de detecção e comunicação

de rompimento de condutor elétrico em redes de distribuição de energia elétrica que, de acordo com as suas

características, propicia a formação de um sistema de detecção e comunicação (1) em estrutura própria e específica do

tipo eletroeletrónica baseada em sensores (2) que detectam e geram um sinal de rompimento do condutor elétrico

energizado (E), conjuntos eletrónicos que captam e transmitem remotamente o sinal dos sensores e uma central de

controle (5) que recebe e trata o sinal transmitido, com vistas atender as exigências operacionais normalizadas pelas

concessionárias de energia elétrica e aos requisitos de segurança exigidos, de modo a reduzir riscos de acidentes e

otimizar a operação de linhas de distribuição de energia elétrica, principalmente frente ao rompimento de condutores

elétricos energizados (E) dispostos entre postes de energia (A).

Inventors

HORBATIUK BORYS WICKTOR DAGOST

FILIPPIN CARLO GIUSEPPE

STENZEL JOAO NESTOR

BRITTES JOSE LUIZ PEREIRA

SCARASSATI PAULO CESAR

NETO RENATO ARRUDA PENTEADO

LEVISKI TIAGO DE FRANCA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0503404

BRPI0503404

BRPI0503404

BRPI0503404

BRPI0503404

Publication kind codes

A1

A

B1

A2

B1

Publication dates

2005-09-27

2007-03-06

2007-03-06

2017-08-08

2018-03-27

Earliest priority date

2005-07-07

Title
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(BR200503404)

sistema de lacre eletrônico para conjunto de medição de energia elétrica

Abstract

(BR200503404)

"sistema de lacre eletrônico para conjunto de medição de energia elétrica". descreve-se a presente patente como um

sistema de lacre eletrônico segurança para conjunto de medição de energia elétrica que, de acordo com as suas

características gerais, propicia a formação de um sistema de lacre eletrônico (1) em estrutura própria e específica do tipo

eletromecânica direcionada para o lacre de conjuntos de medição de energia elétrica, com vistas a garantir a total

integridade destes conjuntos de medição de energia elétrica frente às contínuas fraudes e/ou furtos de energia elétrica e,

tendo como base, a incorporação de uma estrutura própria e específica contendo integrados um lacre eletrônico (2)

baseado em selos eletrônicos (4) como detecção de violação ou troca dos conjuntos de medição de energia elétrica e um

coletor de dados (5) baseado em leitor de selos eletrônicos (6) (dispositivo eletrônico baseado em tecnologia rfid - rádio

frequency identification) como leitor dos lacres eletrônicos (2).

Inventors

BRUNO ROMÃO MOELLER

CARLOS ADEMAR PURIM

GIORDANO BRUNO WOLANIUK

JOAO ADALBERTO PEREIRA

Latest standardized assignees - inventors removed
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BRMU8401165

BRMU8401165

Publication kind codes

U1

U

Y1

U2

Y1

Publication dates

2004-11-09

2006-01-24

2006-01-24

2016-12-13

2017-11-14

Earliest priority date

2004-06-09

Title

(BR8401165U)

sistema pessoal de controle de ruído acústico por interferência destrutiva

Abstract

(BR8401165U)

"sistema pessoal de controle de ruído acústico por interferência destrutiva". descreve-se como um sistema pessoal de

controle de ruído acústico por interferência destrutiva que, de acordo com as suas características, possui como princípio

básico a formação de um sistema pessoal (1) e portátil específico baseado no princípio de cancelamento ativo de ruído

por interferência destrutiva, com vistas a reduzir a intensidade do ruído ambiente dos diferentes setores destes nos quais

a intensidade sonora do ruído pode chegar a 120 dba sem, contudo, bloquear a passagem dos sinais de voz,

possibilitando a permanência dos usuários nestes ambientes extremamente ruidosos por períodos de tempo maiores, sem

prejuízo ao sistema auditivo destes usuários e, tendo como base à incorporação de uma estrutura própria e específica

contendo integrados e dispostos um par de pequenos fones de ouvido (2) e um sistema eletrônico (3) baseado em um

processador digital de sinais (dsp).

Inventors

AMARILDO GERALDO REICHEL

RODRIGO JARDIM RIELLA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRMU8400171

BRMU8400171

BRMU8400171

BRMU8400171

BRMU8400171

Publication kind codes

U1

U

Y1

U2

Y1
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Publication dates

2004-06-01

2005-09-13

2005-09-13

2014-04-15

2014-12-09

Earliest priority date

2004-01-13

Title

(BR8400171U)

Disposição construtiva introduzida em sensores para medida de corrente de fuga em buchas capacitivas

Abstract

(BR8400171U)

"DISPOSIçãO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM SENSORES PARA MEDIDA DE CORRENTE DE FUGA EM BUCHAS

CAPACITIVAS".Descreve-se como um uma disposição construtiva (1) introduzida em sensores para medida de corrente

de fuga em buchas capacitivas que, de acordo com as suas características, possui como princípio básico à introdução de

uma perfeita e adequada disposição (encaixe e fixação) na estrutura mecânica (2) básica dos sensores (A) de elementos

facilitadores de engate e eliminadores de torção, baseados em um conjunto próprio e específico de dispositivos e

aperfeiçoamento em estruturas próprias de elevada durabilidade e resistência na área de otimização, de modo a viabilizar

a formação de um conjunto completo e totalmente seguro de melhorias, cujas formas e disposições internas e externas

possibilitam a perfeita integração à estrutura mecânica (2) dos sensores para buchas capacitivas (A), ou seja, o perfeito

acoplamento dos sensores ativos e passivos diretamente nestas.

Inventors

CHUEIRI IVAN JORGE

TEIXEIRA JOSE ARINOS JR

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0304816

BR0304816

BRPI0304816

BRPI0304816

Publication kind codes

A1

A

A2

B1

Publication dates

2004-02-17

2005-06-14

2015-04-07

2015-08-25

Earliest priority date

2003-09-24

Title

(BR200304816)

Sensor passivo para medida de corrente de fuga em buchas capacitivas
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Abstract

(BR200304816)

"SENSOR PASSIVO PARA MEDIDA DE CORRENTE DE FUGA EM BUCHAS CAPACITIVAS".Descreve-se a presente

patente como um sensor passivo para medida de corrente de fuga em buchas capacitivas que, de acordo com as suas

características, possui como princípio a formação de um sensor passivo (1) para buchas capacitivas (A) na faixa de tensão

que varia de treze vírgula oito a setecentos e cinq³enta quilovolts com comunicação ótica, com vistas a medir, tratar e

transmitir grandeza elétrica de corrente de fuga em buchas capacitivas (A) de transformadores de transmissão e

distribuição de energia e transformadores de instrumentos e, tendo como base, a incorporação de uma estrutura própria

encaixada diretamente na bucha capacitiva (A) e contendo customizado, integrado e disposto uma estrutura mecânica

externa (2) e um circuito eletrónico interno (3) com alimentação independente e comunicação de dados com uma interface

eltro-ótica (C) através de fibra-ótica de alta isolação galvânica.

Inventors

CHUEIRI IVAN JORGE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 56/56 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0304815

BR0304815

BRPI0304815

BRPI0304815

Publication kind codes

A1

A

A2

B1

Publication dates

2004-02-17

2005-06-14

2015-01-27

2015-07-14

Earliest priority date

2003-09-24

Title

(BR200304815)

Sensor ativo para medida de corrente de fuga em buchas capacitivas

Abstract

(BR200304815)

"SENSOR ATIVO PARA MEDIDA DE CORRENTE DE FUGA EM BUCHAS CAPACITIVAS".Descreve-se a presente

patente como um sensor ativo para medida de corrente de fuga buchas capacitivas que, de acordo com as suas

características, possui como princípio a formação de um sensor ativo (1) do tipo efeito hall para buchas capacitivas (A) na

faixa de tensão que varia de treze vírgula oito a setecentos e cinq³enta quilovolts com comunicação ótica, com vistas a

medir, tratar e transmitir grandeza elétrica de corrente de fuga em buchas capacitivas (A) de transformadores de

transmissão e distribuição de energia e transformadores de instrumentos e, tendo como base, a incorporação de uma

estrutura própria encaixada diretamente na bucha capacitiva (A) e contendo customizado, integrado e disposto uma

estrutura mecânica externa (2) e um circuito eletrónico interno (3), todo o conjunto com alimentação independente,

comunicação de dados com uma interface eltro-ótica (C) através de cabo (B) de fibra-ótica de alta isolação galvânica.

Inventors

CHUEIRI IVAN JORGE

JÚNIOR JOSE ARINOS TEIXEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

Images

©Questel - FAMPAT Page 82 2018/07/30



©Questel - FAMPAT Page 83 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR200304815&ekey=1157&xpn=BR200304815&kind=A1

	FAMPAT
	BR102018010821 A1
	BR102018002023 A1
	BR102015012740 A1
	BR102016028333 A1
	BR102016022125 A1
	BR102016015462 A1
	BR102015012722 A1
	BR102015008151 A1
	BR102014031771 A1
	BR102015029513 A1
	BR102015031438 A1
	BR102015031451 A1
	BR102013026485 A1
	BR102012009922 A1
	BR102015027008 A1
	BR202012016924 U1
	BR102012009699 A1
	BR102013032131 A1
	BR102013032128 A1
	BR102013031167 A1
	BR102013030758 A1
	BR102013030759 A1
	BR102012016921 A1
	BR200905245 A2
	BR102013023630 A1
	BR102013021700 A1
	BR102013010037 A1
	BR102012031537 A1
	BR102012031535 A1
	BR102012019167 A1
	BR201104066 A1
	BR201102444 A1
	BR201101469 A2
	BR201100528 A2
	BR201100221 A1
	BR201005073 A2
	BR201006951 A2
	BR201003877 A2
	BR201004156 A2
	BR201001725 A2
	BR201001816 A2
	BR200804570 A1
	BR200804029 A1
	BR200703181 A1
	BR200701074 A1
	BR200701043 A1
	BR200700186 A
	BR200603895 A
	BR200600595 A
	BR200504175 A
	BR200503502 A
	BR200503404 A
	BR8401165U U
	BR8400171U U
	BR200304816 A
	BR200304815 A




