
1

Espaçador Helicoidal Preformado

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a  
aplicação do produto.

AGOSTO 2015

Não Aplicado Aplicado

Etiqueta de Identificação

Abaixo do condutor

Acima do condutor

1. Posicione o primeiro subconjunto do Espaçador  
 na horizontal, conforme indicado na figura.

2. Apoiando firmemente com uma das mãos a Alça  
 do subconjunto sobre o condutor, inicie a   
 aplicação de uma das pernas.
 Em seguida complete a aplicação colocando a  
 segunda perna no condutor.
 Certifique-se de que as varetas não estão   
 cruzando  na volta da alça e de que as varetas  
 estão juntas.
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As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes  para a sua aplicação e 
desempenho.  Portanto, recomendamos:
• armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
• não deixar o Preformado solto ou espalhado.
• não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem  molhá-lo antes da sua aplicação.
• as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo    
 sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer 
esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Recomendações Gerais

3. Posicione o segundo subconjunto conforme   
 indicado. Deve estar em posição idêntica a   
 anterior, porém oposta.
 Note que a volta da alça é colocada de modo  
 que  as extremidades do primeiro subconjunto  
 ficam localizadas internamente.

4. Aplique ambas as pernas do segundo subconjunto  
 conforme indicado.
 Observe se as varetas estão juntas.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir  as normas de construção ou de segurança de nenhuma  
companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não 
seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.
Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental 
com as mesmas.
Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o produto 
correto antes de sua instalação no campo.
Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas e que estejam completamente familiarizadas 
e capacitadas para isto.
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