Distribuição Aérea

Jack Jumper™

Distribuição Aérea

USJJ

Jack Jumper™

O Fim dos
Cabos de
Ligação!

USJJ-001

USJJ
J

O Jack Jumper™ permite um método seguro e rápido para derivar um recorte aéreo sem a tediosa
utilização de cabos de ligação volumosos. A ferramenta é
indispensável para as tarefas de coordenação de fusíveis e
USJJ-002
permite fácil derivação de uma imersão no subsolo. O Jack
Jumper™ economiza tempo e dinheiro, elimina o risco de
interrupção do serviço e evita o faseamento cruzado acidental.
Para operar o Jack Jumper™
utilize um vara de manobra
pega tudo para colocar uma
extremidade do Jack Jumper™
nos arcos de chifre do corte.
Puxe para baixo, na outra
extremidade do Jack Jumper™
e afixe ao fim berço do corte.
A derivação foi estabelecida.

USJJ-004

USJJ-005

USJJ-007

USJJ-001

USJJ-002

USJJ-004

USJJ-005

USJJ-007

15 kV
PADRÃO

27 kV
PADRÃO

15 kV
CORTE DE
INTERRUPÇÃO
DE CARGA

38 kV
PADRÃO+
SMD-20 15 kV
FUSÍVEL DE ENERGIA

SMD-20 38 kV
FUSÍVEL DE
ENERGIA

12 oz

15 oz

15 oz

1 ib 3 oz

1 ib 14 oz

AVALIAÇÃO

PESO

COMO FAZER UM PEDIDO:
USJJ-001

15 kV JACK JUMPER™

USJJ-002

27 kV JACK JUMPER™

USJJ-004

15 kV JACK JUMPER™

USJJ-005

38 kV JACK JUMPER™

USJJ-007

38 kV JACK JUMPER™

USJJ-xxx-S

BOLSA OPCIONAL
(Não disponível no USJJ-007)
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Grab-It™

Distribuição Aérea

GRAB-IT

Grab-It™

GRAB-IT-1

GRAB-IT

O Grab-It™ oferece um método simples e econômico para remover
com segurança ou instalar barris de fusíveis aéreos. O desenho do
Grab-It™ prevê controle positivo do barril de fusíveis mesmo em
condições de vento forte para evitar quedas
acidentais. Não há necessidade de encontrar
o anel de puxar do barril de fusível ou olho de
elevação, tarefa difícil em condições de pouca
iluminação. Basta passar por trás do barril
de fusíveis e levantar. O Grab-It™ funciona
tão bem no final de um telescópico de 50 pés
como no final de uma vara balde de 8 pés.
Não requer nenhum movimento de vara ou
procedimento especial para operar.

Funciona bem em uma vara
telescópica de 50 pés ou uma
vara balde de 8 pés.

O Grab-It™ é fabricado em alumínio para
aeronaves, para proporcionar anos de
funcionamento sem problemas. O Grab-It™
não tem partes móveis, nenhuma mola ou
peças plásticas quebráveis.

TUBOS DE FUSÍVEIS
DIMENSÕES
PESO

GRAB-IT-1

GRAB-IT-2

GRAB-IT-3

100 AMP

100 e 200 AMP

SMU-20

4,5" x 4,5" x 4"

4,5" x 4,5" x 4"

6" x 4,5" x 4"

11 oz

11 oz

15 oz

COMO FAZER UM PEDIDO:

GRAB-IT-1

100 AMP REMOVEDOR DE TUBO DE FUSÍVEL CORTADO

GRAB-IT-2

100 e 200 AMP REMOVEDOR DE TUBO DE FUSÍVEL CORTADO

GRAB-IT-3

SMU-20 REMOVEDOR DE TUBO DE FUSÍVEL CORTADO

GRAB-IT-2

GRAB-IT-3

*adicionar "F" para
Alta Visibilidade
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Distribuição Aérea

Gancho de Ligação

USJH

Gancho de Ligação

O Fim do
Arqueamento
do Condutor
de Ligação!
USJH-001
Dimensões do Produto: 11" x 4,5" x 0,5"
Peso do Produto: 6 oz
O Gancho de Ligação é projetado para eliminar o arqueamento da braçadeira de ligação e evitar
eventuais situações de faseamento cruzado sem o uso demorado de fita, corda ou cordas de bungee
jump. O Gancho
de Ligação também
minimiza o balanço
de uma braçadeira de
ligação em condições de
ventos fortes.
Basta pendurar várias
unidades do Gancho
de Ligação ao longo do
caminho pretendido da
braçadeira de ligação
e deixar a ferramenta
acomodar o grampo
de ligação. Instalado
facilmente por uma
mão enluvada ou com um vara de manobra pega tudo, o Gancho de Ligação vai caber em qualquer
mangueira de linha de classe 2 ou 3 e apresenta uma resistência a centelha de mais de 50 kV.
O Gancho de Ligação é usinado com polímero de alta visibilidade e alta performance de folha de
material de estoque que simplesmente não se quebram, mesmo se forem expostas a temperaturas
extremas de frio.
COMO FAZER UM PEDIDO:
USJH-001

utilitysolutionsinc.com

GANCHO DE LIGAÇÃO

UTILITY
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Distribuição Aérea

Ligação-T

Ligação-T

USJT

Use Menos
Cabos Pesados
e Volumosos!

USJT-001

USJT-001/002

Dimensões do Produto: 26,5" X 12"
Peso do Produto: 3 lb
A série de ferramentas Jumper-T elimina a necessidade de compra
de comprimentos de volumosos cabos de ligação extralongos,
permitindo ao eletricista combinar seções menores de cabo
de ligação.
A fibra de vidro preenchida com espuma não-condutora
fornece mais de 15" de folga metal-metal entre a braçadeira
bico de pato superior e o suporte de descanso inferior. O
grampo bico de pato superior vai apertar no fio que varia de
# 6 cobre até 1033 MCM.

Grampo Bico de Pato

O USJT-001 é fabricado usando um carrinho de
descanso contínuo horizontal de alumínio (11 ¼" de
comprimento x 5/8" de diâmetro).

USJT-002

O USJT-002 é fabricado usando uma configuração de guidão curvado
(alumínio de ¾" de diâmetro) que permite que os conectores mecânicos
sejam presos tanto no plano horizontal como no vertical. A fixação
de conectores no plano vertical minimiza o arqueamento e reduz o potencial de
ocorrência de faseamento cruzado.
COMO FAZER UM PEDIDO:

USJT-001

LIGAÇÃO-T 5/8" DIÂ. BARRA RETA DE CONEXÃO

USJT-002

LIGAÇÃO-T ¾" DIÂ. BARRA ARQUEADA DE LIGAÇÃO

utilitysolutionsinc.com
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Escova de Limpeza

USCC

Escova Pequena de limpeza para Condutor

Inclui
2 Conjuntos
de Escovas!

USCC-001

Dimensões do Produto: 12" x 5" x 5"
Peso do Produto: 2 lb 8 oz
Intervalo de Tamanho do Condutor: #4 mínimo até máximo 750 MCM desenho C-Clamp
A Escova Pequena de Limpeza para Condutores da Utility Solutions oferece uma ótima limpeza
de condutores antes das conexões e aterramentos em campo. O desenho C-Clamp permite
tanto a operação manual como operação de manobra pega tudo enquanto fornece uma limpeza
total dos condutores em 360 graus. A USCC-001 Escova Pequena de Limpeza para Condutores
é enviada com os conjuntos USCC-002 e USCC-003 de suportes para escovas.
Os conjuntos de escovas de aço têm 5" de comprimento e podem ser trocados sem o uso de
ferramentas.

USCC-002

COMO FAZER UM PEDIDO:
USCC-001

ESCOVA PEQUENA DE LIMPEZA PARA CONDUTOR
(Inclui USCC-002 e USCC-003)

USCC-002

CONJUNTO DE ESCOVAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA
CONDUTOR 250 MCM – 750 MCM

USCC-003

CONJUNTO DE ESCOVAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA
CONDUTOR #4 - 250 MCM
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USCC-003

utilitysolutionsinc.com

UTILITY
SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21 st Century Lineman

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

Escova de Limpeza

Distribuição Aérea

USCC

Escova de Limpeza de Condutor

A Última Palavra em
Remoção de Óxidos!
USCC-004

USCC-004/006

USCC-006

O desenho exclusivo das ferramentas de
limpeza de condutores de médio e grande porte
permite a limpeza em 360 graus e operação
remota com o uso de um vara de manobra pega tudo. Basta travar a escova em um vara de
manobra pega tudo e empurrar a garganta em "V" contra o condutor para abrir as mandíbulas
e colocar o condutor. Agora coloque o vara de manobra pega tudo na posição destravada, mas
mantenha o limpador de condutores fixo no final do vara de manobra. Isso permitirá ao operador
fornecer uma ação de limpeza completa em 360 graus no condutor. Molas de tensão de aço
inoxidável asseguram uma ação de limpeza agressiva da escova para remover até mesmo a mais
teimosa camada de óxidos.
Quando a limpeza estiver concluída retornar o vara de manobra
pega tudo para a posição travada e retirar o condutor. Se você quer
realmente obter uma conexão sólida de ligação de aterramento,
nossas escovas de limpeza são uma obrigação.
Nossos limpadores de condução são fabricados com um polímero
resistente a condições meteorológicas difíceis. Todo o hardware
é de aço inoxidável para proporcionar anos de serviço sem
problemas. A substituição do conjunto de escovas requer apenas
uma chave de fenda Phillips.
TAMANHO DO
CONDUTOR:

PESO

ESCOVA DE
SUBSTITUIÇÃO

USCC-004

3" - 11"

1 lb 3 oz

USCC-005

USCC-006

3/4"-3"

15 oz

USCC-007

COMO FAZER UM PEDIDO:
USCC-004

ESCOVA GRANDE PARA LIMPEZA DE CONDUTOR
(Inclui USCC-005)

USCC-006

ESCOVA GRANDE PARA LIMPEZA DE CONDUTOR
(Inclui USCC-007)

USCC-005

CONJUNTO DE ESCOVAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA USCC-004

USCC-007

CONJUNTO DE ESCOVAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA USCC-006

USCC-005

USCC-007

utilitysolutionsinc.com
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Distribuição Aérea

Proteção Contra Aves

USAG

Proteção Contra Pássaros Arm Guard

Elimine
Problemas de
Nidificação!

USAG-001

Dimensões do Produto: 17" de largura x 48" cm de comprimento x 9" de altura
Peso do Produto: 6 lb
A Proteção contra Pássaros Arm Guard oferece uma
solução exclusiva para prevenir problemas de nidificação
de aves de rapina, sem criar problemas secundários de
aparência antiestética. O protetor de braço foi desenvolvido
pelo pessoal de utilidades na pitoresca região da baía de
Chesapeake onde os protetores feios ou intrusivos contra
animais não foram considerados uma opção viável.
A superfície inclinada
irá automaticamente
deixar cair qualquer
material de nidificação
colocado sobre a
superfície. O Protetor contra Aves Arm Guard é fabricado
com um polímero transparente que apresenta alta resistência
ao intemperismo ao ar livre, resistência a impactos, e
degradação UV.
O Arm Guard vem pré-perfurado para montagem fácil em
braços de madeira cruzada. Alternativamente, o Protetor contra
Aves Arm Guard pode ser instalado em braços cruzados de
concreto ou fibra de vidro com o uso de cintas de cabo.
COMO FAZER UM PEDIDO:

USAG-001

utilitysolutionsinc.com

PROTEÇÃO CONTRA PÁSSAROS ARM GUARD

UTILITY
SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21 st Century Lineman
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Distribuição Aérea

Proteção de Varmint

Proteção de Varmint

USVS

Instala com um
Vara de manobra
Pega Tudo!

USVS

Dimensões do Produto: 16"/20" de diâmetro x 0,5" de espessura
Peso do Produto: 14 oz / 1 lb 5 oz
Cor: Cinza ou Vermelho
O Protetor de Varmint é a abordagem pró-ativa para eliminar interrupções do serviço elétrico
relacionadas a animais. A proteção varmint impede que bichos toquem simultaneamente a caixa
primária e a de metal de um transformador. A proteção de varmint também pode ser instalada
sobre isoladores de subestação e buchas. O design exclusivo permite que a unidade seja instalada
rapidamente com um bastão pega tudo de manobra isolada e sem a necessidade de interromper o
serviço ou expor o eletricista ao equipamento energizado durante a instalação.
O Protetor de Varmint é moldado com um polímero resistente aos raios UV e retardante de chamas
para proporcionar muitos anos sem manutenção no serviço de campo. O design exclusivo não irá
interceptar ou acumular folhas caídas e não tem nenhum componente de mola para se romper,
especialmente durante as instalações em tempo frio. O Protetor de
Varmint vai lidar com todas as aplicações
do sistema de distribuição e pode ao
mesmo tempo abordar tanto a bucha de
alta tensão como a bucha prendedora
adjacente. As linhas de diâmetro são
moldadas na unidade para proporcionar
um modelo de corte preciso e fácil no
campo em diâmetros de bucha que
variam de 1,75" a 6".
COMO FAZER UM PEDIDO:
USVS-001

16" PROTETOR DE VARMINT - CINZA

USVS-002

16" PROTETOR DE VARMINT - VERMELHO

USVS-003

20" PROTETOR DE VARMINT - CINZA

USVS-004

20" PROTETOR DE VARMINT - VERMELHO
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