FICHA DE RECOLHA DE DADOS PARA INSTALAÇÕES EM ALTA TENSÃO
NOVAS LIGAÇÕES / ALTERAÇÕES DE POTÊNCIA
Revisão: V7 de 14/SET/2015

Rua Camilo Castelo Branco, 43 1050-044 Lisboa

1.

Elementos identificativos do requisitante

Nome/designação social *:

____________________________________________________________________________________________

Morada envio (Rua/Nº) *:

_______________________________________________________________________________________

Código Postal e Localidade *: ____________________________________________________________________________________________
Número de identificação fiscal *:

2.

_____________________

CAE- Atividade Económica* :_______________________________________

Elementos identificativos da pessoa para contacto

Nome *:

_________________________________________________________________________________________________

Morada (Rua/Nº) *:

_________________________________________________________________________________________________

Código Postal e Localidade *: _____________________________________________________________________________________________
Telefone *: _____________________
Telemóvel

Fax *:

_____________________

3.

________________________________________________________________________
E-mail *:

___________________________________________________________________

Elementos identificativos da instalação:

Instalação existente

CPE: ____________________________

Nova instalação

Morada (Rua/Nº)*: ____________________________________________________________________________

Concelho *: __________________________ Freguesia: ______________________ Lugar: ____________________________________________
Ponto de referência (Cord. GPS; Planta localização; outra): _____________________________________________________________________

4.

Elementos caracterizadores do pedido:

Tipo de pedido *:

Nova ligação

Alteração de Potência

Potência Instalada:

______________ kVA

Potência requisitada *:

__________ kVA

Tensão de fornecimento *:

_______________ kV

Data pretendida da Ligação:

__________

Descrição do processo produtivo/ Utilização da Energia *: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

5.

Condicionalismos técnicos

5.1 – Potência de curto-circuito *:
5.2 – Alimentação alternativa *:

Sem restrições especiais

No Mínimo de ·________ MVA

Não necessária

Necessária

5.3 – Requisitos em qualidade de tensão (a título meramente informativo e sem vínculo contratual):

 Variação do valor eficaz da tensão (valores médios de 10 min.) – Máx. Admissível _____ %;
 Distorção harmónica total de tensão (valores médios de 10 min.) – Máx. Admissível

Existência de cargas c/ requisitos especiais: SIM

_____ %

 Severidade das cavas de tensão – Tensão mín. admissível ________ kV: Duração: ________ ms
5.4 – Outros condicionalismos técnicos:

NÂO

Tipo de cargas ____________________________

Requisitos especiais _______________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

O Requisitante * ___________________________________, ________ de _________________ de __________
* Campos de preenchimento obrigatório

Enviar este documento para o Gestor de Cliente da EDP Distribuição, ou PLRAT@edp.pt.,
ou remeter para Fax: 21 002 1640
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