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1.  Passe a extremidade da cinta pela fivela e faça o  
 tensionamento manual.

2. ATENÇÃO: Fixe a fivela do lado oposto do suporte  
 de ancoragem.

Cinta Dielétrica - BAPD

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

Fivela

Suporte de 
Ancoragem

Parafuso de fixação 
autoperfurante 

Ranhuras para travamento
Chave de fenda ou ferramenta semelhante para 
usar como alavanca no tensionamento da cinta.

Ferramenta necessária (não fornecida)Orifício de ajuste por     
meio de alavanca 
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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. F-
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4.  Assim que a tensão máxima for atingida, use uma chave catraca ou de boca para apertar o parafuso autoperfurante  
 de aço inoxidável e concluir a instalação.

5.  Use uma abraçadeira plástica (lacre), não fornecidos,  para prender a extremidade excedente da cinta.

3.  Tensione a cinta com uma chave de fenda ou uma ferramenta semelhante posicionada através do orifício até 
 atingir o limite máximo das ranhuras.


