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Protetor de Pássaros de grande Porte

número de  
Catálogo

Intervalo de diâmetro    
de aplicação (mm)

Compr. 
máx.   
(mm)

Massa    
aprox.       
(kg)Mín. Máx.

PPP-0202 6,35 8,88 600 0,28

PPP-0203 8,89 11,42 635 0,29

PPP-0204 11,43 15,23 750 0,30

PPP-0205 15,24 20,00 905 0,66

Protetor de Pássaros de Pequeno Porte

número de  
Catálogo

Intervalo de diâmetro    
de aplicação (mm)

Compr. 
máx.   
(mm)

Massa    
aprox.       
(kg)Mín. Máx.

PPP-0102-AM 6,35 8,88 215 0,05
PPP-0103-AM 8,89 11,42 241 0,06
PPP-0104-AM 11,43 15,23 300 0,07
PPP-0105-AM 15,24 20,00 320 0,15

Protetor PreForMado de 
Pássaros - PPP

O Protetor Preformado de Pássaros - PPP é um 

produto destinado a deixar a linha aérea e estrutu-

ras estaiadas visíveis aos pássaros e fornece meios 

econômicos de reduzir o perigo às linhas e aos pás-

saros. Para baixa e média tensões de linha, o PPP é 

aplicado aos condutores da fase (nu ou recoberto). 

Para altas tensões é usado no cabo para-raios.

O PPP é leve, oferece pouco resistência ao vento e 

é aplicado manualmente, com facilidade e rapidez 

ou com vara de manobra para linha viva. A parte 

de agarramento ao condutor assegura que o PPP 

permaneça na posição aplicada e não possa se 

mover ao longo da extensão, sob a vibração eólica 

ou outras condições.

Material
•	Cloreto de polivinilia de alto impacto (PVC)

Características técnicas
•	Baixa resistência ao vento
•	Desconcentração de esforços no trecho de agar-

ramento
•	Resistente à salinidade e poluições
•	 Instalação manual, fácil e rápida ou com vara de 

manobra para linha viva.

ensaios de tipo
•	Resistência ao impacto
•	Resistência e solidez aos raios ultravioleta

Posicionamento
•	O Protetor de Pássaros Preformado deve ser                    

instalado a cada 5 metros de distância um do 
outro.

5 metros



desVIador de Pássaros - BPd

resistência química e mantém boas 

características físicas em temperaturas 

extremas. Fumaças industriais e água 

salgada não deterioram essas proprie-

dades.

Dois Desviadores de Pássaros são o 

mínimo necessário para assegurar a 

correta aplicação. Cada um tem aproxi-

madamente 8” (203 mm) de espaça-

mento entre as colunas. Para calcular 

o número de Desviadores necessário, 

medir a distância a ser coberta e dividir 

por 8” (203 mm).

O desviador Preformado de          

Pássaros - BPd é projetado para 

eliminar o pouso de aves em estruturas 

que possuem riscos de eletrocução ou 

para manter os equipamentos livres de 

proliferação de ninhos, etc. O Des-

viador de Pássaros fornece um meio 

econômico de reduzir mortes aviárias, 

paralisações de linha e descargas 

elétricas em equipamentos, enquanto 

é facilmente instalado sobre o suporte 

estrutural.

O Desviador de Pássaros é leve, 

oferece pouca resistência ao vento e 

é rapidamente instalado sem a ne-

cessidade de uso de ferramentas. É 

projetado para travar no local instalado, 

impedindo qualquer movimento na 

estrutura.

É fabricado em Cloreto de Polivinilia de 

alto impacto (PVC), possui excelente 



desVIador de Pássaros - BPd

Viga ICruzeta Ângulo invertido Cruzeta em Ângulo Cruzeta Cilíndrica 

desVIador PreForMado de Pássaros - BPd
  

Catálogo
PLP descrição

dimensão Cruzeta 
Comprimento x altura

Polegada (cm)

quant.
peças p/

Caixa

BPD-XARM DesVIADOR PássAROs  Cruzeta Transversal
3.25" comp. x 4.25" alt.  

(8.3 x 10.8 cm)
16

BPD-A22 DesVIADOR PássAROs  Cruzeta em Ângulo
2" compr. x 2" alt. 

(5.0 x 5.0 cm)
24

BPD-IA22 DesVIADOR PássAROs  Cruzeta Ângulo Invertido
2" compr. x 2" alt. 

(5.0 x 5.0 cm)
24

BPD-A25 DesVIADOR PássAROs  Cruzeta em Ângulo
2.5" compr. x 2.5" alt. 

(6.3 x 6.3 cm)
24

BPD-IA25 DesVIADOR PássAROs  Cruzeta Ângulo Invertido
2.5" compr. x 2.5" alt. 

(6.3 x 6.3 cm)
24

BPD-A225 DesVIADOR PássAROs  Cruzeta em Ângulo
2" compr. x 2.5" alt. 

(5.0 x 6.3 cm)
24

BPD-IA225 DesVIADOR PássAROs  Cruzeta Ângulo Invertido
2" compr. x 2.5"alt. 

(5.0 x 6.3 cm)
24

BPD-W6I DesVIADOR PássAROs  Viga I
6" compr. x 6" alt.  
(15.2 x 15.2 cm)

16

BPD-W10I DesVIADOR PássAROs  Viga I
10" compr. x 10" alt. 

(25.4 x 25.4 cm)
16

BPD-HD64 DesVIADOR PássAROs  Cruzeta Robusta
6" compr. x 4" alt.
(15.2 x 10.2 cm)

16

BPD-HD55 BDesVIADOR PássAROs  Cruzeta Robusta
5" compr. x 5" alt. 
(12.7 x 12.7 cm)

16

BPD-DAVIT DesVIADOR PássAROs  Cruzeta Cilíndrica Universal 24

BPD-HD3585 DesVIADOR PássAROs  Cruzeta Robusta
3-1/2" compr. x 8-1/2" alt.

(8.8 x 8.8 cm)
16

BPD-HD5777 DesVIADOR PássAROs  Cruzeta Robusta
5-3/4" compr. x 7-3/4" alt.

(14.6 x 14.6 cm)
16

nota:  O DesVIADOR PReFORMADO De PássAROs - BPD não dever ser usado se houver predominância de  
 aves de grande porte.  Consulte a PLP para orientação e a escolha correta do produto.
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