Ferramentas de Interrupção de Carga

LOAD-RANGER®

Ferramentas de Interrupção de Carga

USLR-XLT

Ferramenta de Interrupção de Carga LOAD-RANGER® XLT 6

LEVE
Pesando menos de 5 libras
(2,25 kg), a linha XLT de
Ferramentas de Interrupção
de carga inclui as mais
leves ferramentas portáteis
de interrupção de carga
disponíveis no mundo.
XLT-1 é aproximadamente
500 g mais leve que a
concorrência. Pergunte
a qualquer eletricista,
e o peso da ferramenta
torna-se extremamente
importante quando ela
é fixada à extremidade
de uma barra de
operação de fibra de
vidro. Quanto mais
leve melhor para um
perfeito controle
da ferramenta e
mínima fadiga do
operador.

SEGURANÇA
A linha de produtos
XLT da Utility Solutions
tem a maior medida de
apuramento metal a
metal do que qualquer
outra ferramenta de
interrupção de carga.
Isso reduz muito o
potencial de centelha
durante a operação.

XLT-1
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FÁCIL

A linha XLT foi projetada para ser amigável e
simples de operar. Ela incorpora um contador
opcional e um exclusivo botão reset localizado
na lateral que permite redefinir ferramenta toda,
sem remoção das luvas. Isso resulta no FIM DOS
DEDOS BELISCADOS. Peças de reposição são
fáceis de encontrar e os procedimentos de inspeção e
manutenção são fáceis de seguir.

LOAD-RANGER®

Ferramentas de Interrupção de Carga

USLR-XLT

OPÇÕES
A linha XLT é oferecida com numerosas opções:
estojo rígido, bolsa, capa isolada estendida para
aplicações de engrenagem de apoio E a versão
econômica non-counter (NC).

20%
LEVE

MAIS

XLT-1-P

A unidade de Montagem de Bloco (P) é
projetada para dar ao operador
o máximo de folga operacional
quando se trabalha com
equipamentos de montagem de apoio.

XLT-1

O modelo de Montagem de Bloco (P) é
fornecido com:
(1) Um capuz moldado de encaixe
(2) Um braço operacional de baixa silhueta.
COMPARAÇÃO

LOAD-RANGER® XLT
-1

TENSÃO MÁXIMA

Pegador de Baixo Perfil!
LOAD-RANGER®
XLT -2

CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA

27 kV

27 kV

27 kV - 38 kV

27 kV - 38 kV

AMPERAGEM MÁXIMA.

900 AMP

900 AMP

900 AMP

900 AMP

PESO

4 lb 3 oz

4 lb 14 oz

4 lb 3 oz

6 lb

OPCIONAL

OBRIGATÓRIO

OPCIONAL

OBRIGATÓRIO

8,2" EST

7,1" EST

12,2" EST

10" EST

LATERAL ÚNICO
LOCALIZAÇÃO
PROJETADO PARA NÃO BELISCAR

LOCALIZAÇÃO SUPERIOR

LATERAL ÚNICO
LOCALIZAÇÃO
DESENHO QUE EVITA BELISCÕES

LOCALIZAÇÃO SUPERIOR

CONTADOR DISPONÍVEL
HABILITAÇÃO DE METAL PARA
METAL DURANTE CURSO
(RESISTÊNCIA A CENTELHAS)

FUNÇÃO RESET

As mais Leves, Mais Fáceis de Usar
Portáteis de Carga Ferramenta
de Interrupção Disponível!
XLT-2

COMO FAZER UM PEDIDO:
USLR-XLT-1

ATÉ 27 kV NOMINAL, 900 AMP COM CONTADOR

USLR-XLT-2

ATÉ 27 kV - 38 kV NOMINAL, 900 AMP COM CONTADOR

utilitysolutionsinc.com

OPÇÕES
USLR-xxx-x-P

BRAÇO DE APOIO DE MONTAGEM E COBERTURA ESTENDIDA

USLR-xxx-x-H

COM ESTOJO RÍGIDO PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-S

COM BOLSA PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-NC

SEM CONTADOR

Innovative Products
for the 21 st Century Lineman

USLR-xxx-x-NC-H

SEM CONTADOR COM ESTOJO RÍGIDO PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-NC-S

SEM CONTADOR COM BOLSA PARA TRANSPORTE

Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410

UTILITY
SOLUTIONS
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Ferramentas de Interrupção de Carga

BREAK-SAFE®

USBS

Ferramenta de Interrupção de Carga e Ferramenta Captadora BREAK-SAFE®

SWITCH PORTÁTIL

O BREAK-SAFE® é a única
ferramenta de interrupção e
captação de carga disponível no
mundo. Leve e compacta, nas
mãos de um eletricista treinado, o
BREAK-SAFE® funciona como um
comutador portátil para fornecer
conveniência de reparação/
manutenção e flexibilidade em
quase qualquer lugar no sistema.

FÁCIL E SEGURO

Use uma vara de manobra de fibra
de vidro com isolamento para
estender a cinta preta e interromper
a carga. Ative o gatilho montado
lateralmente para captar carga.
Um pino de travamento de
segurança garante que a
ferramenta fica tanto na posição
aberta ou fechada até que o
operador esteja pronto para
prosseguir. Uma faixa amarela
na tração preta oferece uma
garantia visual de que a

ferramenta foi
totalmente fechada
e está pronta para a
próxima função de
USBS-15-1-PS
interrupção
de carga.
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PODEROSA
Esta ferramenta é
"obrigatória" para
qualquer organização
comprometida com
minimizar paradas para
manutenção ou reparos,
enquanto oferecendo
ao pessoal de reparos
em campo o máximo de
capacidade de suporte. O
BREAK-SAFE® está equipado
com um suporte de descanso
para permitir o uso de cabos de
ligação existentes.

OPÇÕES

O BREAK-SAFE® é oferecido em
classificações de 15 kV, 27 kV e
46 kV. Para aquelas organizações
que não permitem o uso de luvas
de instalação, a Utility Solutions
oferece o cabeçote estilo bico de
pato. Esta opção permite que o
BREAK-SAFE® seja instalado e
removido da linha usando uma vara de
manobra pega tudo em fibra de vidro.

BREAK-SAFE®

Ferramentas de Interrupção de Carga

Cabeçote Flutuante (USBS-15-1-PS)

USBS

Estilo Bico de Pato (USBS-15-2)
BREAK-SAFE®

BREAK-SAFE®

BREAK-SAFE®

USBS-15

USBS-27

USBS-46

15 kV

27 kV

46 kV

NENHUM

AVALIAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CARGA

300 AMP

300 AMP

200 AMP

NENHUM

AVALIAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE CARGA

300 AMP

300 AMP

200 AMP

NENHUM

300 AMP

300 AMP

200 AMP

NENHUM

COMPARAÇÃO
TENSÃO OPERACIONAL:

TAXAS DE CORRENTE CONTÍNUA:
TAMANHO DO CONDUTOR:
PESO
DIMENSÕES

# 6 DE COBRE MIN. até
# 6 DE COBRE MIN. até
# 6 DE COBRE MIN. até
954 ACSR (1,1" dia.) MAX. 954 ACSR (1,1" dia.) MAX. 954 ACSR (1,1" dia.) MAX.

CONCORRÊNCIA

NENHUM

7 lb 1 oz

7 lb 14 oz

10 lb 1 oz

NENHUM

27" de comprimento
x aproximadamente
2,5" dia.

31" de comprimento
x aproximadamente
2,5" dia.

39" de comprimento
x aproximadamente
2,5" dia.

NENHUM

Desenho com Gatilho Remoto!

A Única Ferramenta de Interrupção
e Captação de Carga Disponível!

Fundo
COMO FAZER UM PEDIDO:
USBS-15-1-PS

15 kV - 300 AMPS COM CABEÇOTE FLUTUANTE

USBS-15-2-PS

15 kV - 300 AMPS COM CABEÇOTE BICO DE PATO

USBS-27-1-PS

27 kV - 300 AMPS COM CABEÇOTE FLUTUANTE

USBS-27-2-PS

27 kV - 300 AMPS COM CABEÇOTE BICO DE PATO

USBS-46-1-PS

46 kV - 200 AMPS COM CABEÇOTE FLUTUANTE

USBS-46-2-PS

46 kV - 200 AMPS COM CABEÇOTE BICO DE PATO

OPÇÕES
USBS-xx-x-PS-S

COM BOLSA PARA TRANSPORTE

Bolsa Opcional

UTILITY
SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21 st Century Lineman

Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410
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BREAK-SAFE®
BRAÇADEIRA DE LIGAÇÃO PORTÁTIL PARA INTERRUPÇÃO E CAPTAÇÃO DE CARGA
EXEMPLO DE APLICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO/CAPTAÇÃO DE CIRCUITO
APLICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CIRCUITO
Puxe o anel de puxar de alumínio ligado à alça de puxar de plástico
preto do BREAK-SAFE® até que a ferramenta fique na posição
ABERTO com o tubo interno amarelo visível.
Uma vez que a ferramenta esteja aberta (tubo amarelo exposto),
insira o pino preto (preso ao elástico) no corpo de fechamento preto,
completamente através do botão de reset e saia do outro lado do corpo
do fechamento preto. O pino de travamento deve estar totalmente
inserido até que o maior diâmetro esteja contra a base de travamento
e não possa ser inserido mais. Esta localização de buraco estará
claramente identificada no decalque de fundo por uma seta vermelha.
Esse pino serve como uma medida de segurança para bloquear a
ferramenta na posição ABERTO apenas.
NOTA: O pino de travamento foi projetado para manter a ferramenta em
posição aberta e evitar que o gatilho coletor de carga (botão de reset),
seja inadvertidamente, acidentalmente puxado ou colisionado. Quando
o BREAK-SAFE® estiver aberto corretamente (tubo amarelo visível), o
pino de travamento deverá se inserir facilmente no corpo de travamento
preto e através do botão de reset. Se o pino de segurança não pode ser
inserido na base de travamento preta e através do botão de reset cam,
ele alerta o operador que o botão cam foi acidentalmente/parcialmente
utilizado e que a ferramenta precisa ser reconfigurada corretamente.
Para resetar corretamente o BREAK-SAFE®, puxe para baixo no anel
de puxar de alumínio ligado à alça de plástico preto com força suficiente
para que o botão reset cam retorne para a posição totalmente levantada.
Agora insira o pino de travamento no corpo de travamento preto e
através do botão de reset cam até que esteja totalmente encaixado.
Esta ação deve ser suave e necessita de esforço.
Fixe firmemente o cabeçote de ligação do BREAK-SAFE®
(CERTIFIQUE-SE QUE A FERRAMENTA ESTÁ NA POSIÇÃO ABERTA
COM O PINO DE TRAVAMENTO NO LUGAR) para um dos lados da
área a ser ignorada, que chamaremos de lado "A".
Fixe firmemente o cabeçote de ligação não-BREAK-SAFE® ao outro
lado da área a ser ignorada, que chamaremos de lado "B".
Antes de energizar a ligação do BREAK-SAFE® é necessário remover
o pino de travamento do corpo de travamento preto e do botão de reset
cam. Agora energize o sistema de ligação temporário do BREAKSAFE®. Isso é feito usando uma vara de manobra isolada ou um
vara de manobra pega tudo para puxar o botão de reset cam em um
movimento para baixo para disparar a ação de captação de carga
da ferramenta. Após a ferramenta ter sido fechada, insira o pino de
travamento no orifício na base do BREAK-SAFE® para bloquear a
ferramenta na posição fechada para evitar a abertura acidental da
ferramenta. Esta localização de buraco estará claramente identificada
no decalque de fundo por uma seta vermelha.
Usando as práticas e procedimentos de segurança padrão da função
de supervisão, o circuito permanente já pode ser cortado e as duas
extremidades isoladas.
Antes de abrir o circuito de ligação do BREAK-SAFE®, retire o pino
de travamento da base da ferramenta BREAK-SAFE®. Interrompa o
circuito puxando para baixo o anel de puxar de alumínio/alça de puxar
de plástico preto do BREAK-SAFE® até que a ferramenta trave na
posição ABERTO com o tubo interno amarelo visível.
Uma vez que a ferramenta esteja aberta (tubo amarelo exposto), insira
o pino preto no corpo de travamento preto, completamente através do
botão de reset cam e saia do outro lado do corpo do travamento preto.
O pino de travamento deve estar totalmente inserido até que o maior
diâmetro esteja contra a base de travamento e não possa ser inserido
mais. Esta localização de buraco estará claramente identificada no
decalque de fundo por uma seta vermelha. Esse pino serve como uma
medida de segurança para bloquear a ferramenta na posição ABERTO
apenas.
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Verifique que não há tensão no lado "B", no cabeçote de ligação não
BREAK-SAFE®. Retire o cabeçote de ligação do BREAK-SAFE®,
lado "A".
Retire o cabeçote de ligação do BREAK-SAFE®, lado "A".
Retire o cabeçote de ligação não-BREAK-SAFE®, lado "B".
Anexe um grampo de aterramento temporário no lado "B" perto do
cabeçote de ligação não-BREAK-SAFE®.
Realize todo o trabalho necessário na parte desenergizada no circuito.
APLICAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE CIRCUITO
Retire o grampo de aterramento temporário do lado "B", perto do
cabeçote de ligação não-BREAK-SAFE®. Puxe o anel de puxar de
alumínio/alça de puxar de plástico preto do BREAK-SAFE® até que
a ferramenta trave na posição ABERTO com o tubo interno amarelo
visível.
Uma vez que a ferramenta esteja aberta (tubo amarelo exposto),
insira o pino preto (preso ao elástico) no corpo de fechamento preto,
completamente através do botão de reset e saia do outro lado do corpo
do fechamento preto. O pino de travamento deve estar totalmente
inserido até que o maior diâmetro esteja contra a base de travamento
e não possa ser inserido mais. Esta localização de buraco estará
claramente identificada no decalque de fundo por uma seta vermelha.
Esse pino serve como uma medida de segurança para bloquear a
ferramenta na posição ABERTO apenas. Consulte a nota anterior para
verificar a abertura apropriada e travamento do BREAK-SAFE®
Usando as práticas de segurança da funcionalidade de supervisão,
fixar com segurança o cabeçote de ligação não-BREAK-SAFE®nãoenergizado (lado "B") do circuito a ser energizado.
Fixe firmemente o cabeçote de ligação do BREAK-SAFE® para o lado
energizado da perna "A" do circuito.
Antes de energizar a ligação do BREAK-SAFE® é necessário remover
o pino de travamento do corpo de travamento preto e do botão de reset
cam. Agora energize o sistema de ligação temporário do BREAKSAFE®. Isso é feito usando uma vara de manobra isolada ou um
vara de manobra pega tudo para puxar o botão de reset cam em um
movimento para baixo para disparar a ação de captação de carga
da ferramenta. Após a ferramenta ter sido fechada, insira o pino de
travamento no orifício na base do BREAK-SAFE® para bloquear a
ferramenta na posição fechada para evitar a abertura acidental da
ferramenta. Esta localização de buraco estará claramente identificada
no decalque de fundo por uma seta vermelha.
Usando a função de supervisionamento das práticas padrão de
segurança, descobrir as ligações permanentes e reconectar.
Antes de abrir o circuito de ligação do BREAK-SAFE®, retire o pino
de travamento da base da ferramenta BREAK-SAFE®. Interrompa o
circuito puxando para baixo o anel de puxar de alumínio/alça de puxar
de plástico preto do BREAK-SAFE® até que a ferramenta trave na
posição ABERTO com o tubo interno amarelo visível.
Uma vez que a ferramenta esteja aberta (tubo amarelo exposto), insira
o pino preto no corpo de travamento preto, completamente através do
botão de reset cam e saia do outro lado do corpo do travamento preto.
O pino de travamento deve estar totalmente inserido até que o maior
diâmetro esteja contra a base de travamento e não possa ser inserido
mais. Esta localização de buraco estará claramente identificada no
decalque de fundo por uma seta vermelha. Esse pino serve como uma
medida de segurança para bloquear a ferramenta na posição ABERTO
apenas.
Retire o cabeçote de ligação não-BREAK-SAFE® do lado "B".
Finalmente, retire o cabeçote de ligação do BREAK-SAFE® do lado "A".

Ferramentas de Interrupção de Carga

MINI-MAX™

USMM

Ferramenta Portátil de Interrupção de Carga MINI-MAX™

O Fim das Correias!

USMM-001/002

Tensão Operacional: 27 kV máximo.
Taxas de Corrente Contínua: 300 AMP
Peso do Produto: 7 lb 1 0z
Dimensões do Produto: 20" de comprimento x aproximadamente 2,5" de diâmetro.
O MINI-MAX™ é uma ferramenta de captação de carga leve, compacta e portátil que incorpora
muitos dos revolucionários recursos de segurança encontrados no BREAK-SAFE®.
A Captação de carga é iniciada a uma distância segura usando uma vara de manobra de fibra de
vidro isolada ao invés de uma volumosa correia ou operação manual perigosa como os encontrados
em dispositivos de outros fabricantes. Um pino de travamento de segurança garante que a
ferramenta fique tanto na posição aberta como na fechada até que o operador esteja pronto
para prosseguir. Uma trava de gravidade interna impede que o operador use a ferramenta para
interromper carga.
O MINI-MAX™ pode ser usado nos condutores da linha principal com tamanho entre #6 de cobre
mínimo e até 954 ACSR máximo.
Para aquelas organizações que não permitem o uso de luvas de instalação, a Utility Solutions
oferece o cabeçote estilo bico de pato. Esta opção permite que o MINI-MAX™ seja instalado e
removido da linha usando uma vara de manobra de fibra de vidro pega tudo.
COMO FAZER UM PEDIDO:
USMM-001

27 kV - 300 AMPS COM CABEÇOTE FLUTUANTE

USMM-001-S

COM BOLSA PARA TRANSPORTE

USMM-002

27 kV - 300 AMPS COM ESTILO BICO DE PATO

USMM-002-S

COM BOLSA PARA TRANSPORTE

utilitysolutionsinc.com

UTILITY
SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21 st Century Lineman

Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410
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Ferramentas de Interrupção de Carga

Fuse-Safe™

USFS

Fuse-Safe™

Proteção Adicional Leve
e Altamente Portátil!

USFS-001/002

Dimensões do Produto: 2" X 8"
Peso do Produto: 2 lb 8 oz
O Fuse-Safe™ oferece fusíveis portáteis de limitação e proteção
para fechamento de falhas. Isso faz com que o dispositivo seja
extremamente útil especialmente quando colocado em série com
o BREAK-SAFE® da Utility Solutions.
O Fuse-Safe™ USFS-001 consiste de dois componentes: um
anel de acoplamento superior bico de pato e um anel inferior de
suporte para acoplamento. Esses componentes conectam-se
diretamente a qualquer fusível recoberto limitador de corrente
final de ½" de diâmetro utilizando uma chave Allen padrão de 1/8"
(fornecida).
Os fusíveis limitadores atuais não são fornecidos com a unidade
Grampo Bico de Pato
USFS-001 Fuse-Safe™. Para adquirir um Fuse-Safe™ com um
fusível limitador de corrente especifique USFS-002 e consulte o
site da Utility Solutions para determinar o fusível
necessário.
Os fusíveis limitadores de corrente fornecidos
com o USFS-002 Fuse-Safe™ são fornecidos por
Thomas & Betts fusíveis Hi-Tech.
COMO FAZER UM PEDIDO:

USFS-001

CONECTORES INFERIORES E SUPERIORES SEM FUSÍVEL

USFS-002

FUSÍVEL INCLUIDO (contate a fábrica para mais detalhes)

utilitysolutionsinc.com

UTILITY
SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21 st Century Lineman
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Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410

