
Isolador Pilar Polimérico 
com Fixação para Cabos
Produto inovador para fixação de cabos 
condutores em redes aéreas de distribuição.  
Aplicação prática e segura.



Materiais
 ■ Isolador: fabricado em polietileno de alta densidade   

 na cor cinza e foi projetado com uma porca do mesmo   
 material, cuja função é de fixar o cabo condutor   
 no berço do isolador.

 ■ Ferragens: fabricadas em aço galvanizado à quente,   
 conforme ASTM A153.

Vantagens
 ■ Dispensa o uso de quaisquer tipos de amarrações para   

 fixação do cabo, tais como anel de silicone, fios e laços  
 de todos os tipos, além dos pinos de aço dos    
 isoladores atuais, pois o isolador é fornecido com   
 parafuso prisioneiro para cruzetas e ferragens.

Características
 ■ Nível básico de isolamento: 150 kV

 ■ Tensão frequência industrial sob chuva: 50 kV x 1 mín.

 ■ Tensão suportável sob frente íngreme: 300 kV

 ■ Distância mínima de escoamento: 530 mm

 ■ Carga de flexão mínima sem deformação: 400 kgf

 ■ Carga de flexão mínima de ruptura: 600 kgf

 ■ Carga de arrancamento do cabo: 300 kgf

 ■ Tensão mínima de trilhamento: 3 kV

 ■ Rigidez dielétrica: 18 kV/mm

 ■ Constante dielétrica máxima: 3,0

 ■ Classificação de nível de poluição conforme                         
 IEC-60815-2:
 - para 15 kV: Classe E - nível muito pesado        
 - para 25 kV: Classe C - nível médio
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O Isolador Pilar Polimérico PLP destina-se à fixação de condutores nus ou cobertos em 
redes aéreas de distribuição de energia elétrica, classes de tensão de 15 e 25 kV.
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(*) Aplicação em Braço "C" 


